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 تقرير مجلس اإلدارة

 2015 سبتمبر 30المالية المنتهية في الفترة شركة القلعة تعلن نتائج 

 المجمعة الدخل قائمة|  الرئيسية المؤشرات

 2015 عام منالثالث  الربع

 اإليرادات
 جنيه مليار 2.1

 (2014 عام منالثالث  الربع خالل جنيه مليار 1.7 مقابل)

 المساهمة هامش

38% 

 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح
 جنيه مليون 214.5

 (2014 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 235.9 مقابل)

 األقلية حقوق خصم بعد الخسائر صافي
 جنيه مليون 125.5

 (2014من عام  الثالثمليون جنيه خالل الربع  59.5)مقابل 

 2015 عام منأشهر  9أول 

 اإليرادات
 جنيه مليار 6.1

 (2014 عام منأشهر  9 أول خالل جنيه مليار 4.7 مقابل)

 هامش المساهمة

38% 

 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح
 جنيه مليون 779.6

 (2014 عام منأشهر  9 أول خالل جنيه مليون 455.7 مقابل)

 األقلية حقوق خصم بعد الخسائر صافي

 جنيه مليون 322.4

 (2014من عام أشهر  9مليون جنيه خالل أول  470.1)مقابل 

 

 (2015 سبتمبر 30) المجمعة الميزانية|  الرئيسية المؤشرات

 األصول إجمالي
 جنيه مليار 38.2

 (2014عام نهاية مليار جنيه  32.4)مقابل 

 ةالملكي حقوق إجمالي

 جنيه مليار 12.3

 (2014عام نهاية مليار جنيه  12.2)مقابل 

 

 

 

  المالية والتشغيليةالمؤشرات 

  بمعالل  سالنو  نمالو وهالو ،2015 عالام مالنالثالال   الربال  خالل  جنيه مليار 2.1 القلعة شركة إيرادات بلغت 

% 31 بزيالالادة الجالالار ، العالام مالالن أشالهر 9 أو  خالالل  جنياله مليالالار 6.1 المجمعالة اإليالالرادات وبلغالت%. 19

 .الماضي العام مننفس الفترة ب مقارنة

 عالالام مالالنأشالالهر  9 أو  خالالل  القلعالالة لشالالركة المجمعددة اإليددرادات صدددارة واإلنشالالاتات األسالالمنت قطالالا  احتالالل 

 التشالالالغيلية التطالالالورات بفضالالالل ،%31 بنسالالالبة الطاقالالالة قطالالالا  ويليالالاله ،%38 مسالالالاهمته بلغالالالت حيالالال  ،2015

 . عربية وطاقة لألسمنت أسيك بمشروعات

  2015 عام منالثال   الرب  خل  تقريبًا% 38 المساهمة هامشبلغ.  

 2015أشهر  9أول اإليرادات المجمعة | 

 

 
  الطاقة 

  األسمنت 

  استثمارات أخرى 

 النقل واللعم اللوجيستي 

 )التعلين )الرب  الثال  فقط 
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 خالالل   جنياله مليالون 779.6 واالسدتهالك واإلهدالك والفوائدد الضددرائب خصدم قبدل التشدغيلية األربداح بلغالت

%. وخالل  الربال  الثالال  منفالردًا، بلغالت األربالا  71، وهو نمو سالنو  بمعالل  2015أشهر من عام  9أو  

، ويعكالس للالك متمالام عمليالة التخالار  مالن %9 بمعالل  سالنو  انخفالا  وهالو جنيه، مليون 214.5التشغيلية 

، ملالال  بحرالالة القلعالة مالالن أربالا  الشالالركات التابعالة اإليجابيالة مسالالاهمتهاوغيالا  قنالالا  –شالركة مرالالر لألسالمنت 

عيالل الفطالر  تاليفترة الرب  الثال  الالي  تخللاله عطلانخفا  علد أيام العمل في جانب تأثر مبيعات األسمنت ب

 مليالون جنياله مقارنالة بالالرب  السالابي. وفالي حالالة 67مما أدى مل  تراج  األربا  التشالغيلية بواقال   واألضح 

في مساهمة قطا  األسمنت، فإن مجمالي األربا  التشغيلية خل  الرب  الثالال  كالان  استبعاد تأثير االنخفا 

 %.19مليون جنيه بزيادة سنوية  280سيبلغ 

  خالل  جنياله مليالون 322.4 بلالغلي% 31 بنسبة األقلية وحقوق الضرائب خصم بعد الخسائر صافيانخفض 

 مليالون 120.5 بقيمالة المسالتمرة غيالر العمليات من خسائر تسجيل رغم وللك، 2015أشهر من عام  9أو  

مليالون جنياله خالل  الربال  الثالال  منفالردًا فيمالا يعكالس  125.5وبلغ صالافي الخسالائر  .جنيه خل  نفس الفترة

خالل  الربال   ةملحوظالبرالورة مرالروفات الفائاللة انخفالا  تتوقال  ، ولكالن اإلدارة ارتفا  مرروفات الفائاللة

 الفترة األخيرة.في تمت  في ضوت عمليات التخار  التيالراب  

  ا للتعدين بالكامدل أسكومنتائج شركة  تجميعبلأت القلعة  باالكتتالا بعالل أن قامالت  الثالدث الربدع مدن اعتبدارا

مليالون جنياله  162بمبلالغ أسكوم ، حي  ساهمت الماضي يونيو أسكوم خل  شركة رأسما  زيادة عملية في

  .2015ضمن ميرادات الرب  الثال  من عام 

   إلد  مدا بدين  واالسدتهالك واإلهدالك والفوائدد الضرائب خصم قبل تشغيليةال رباحاأل ترل أن اإلدارة تتوق

(، مليالار جنيالاله 1.2وللالك مقارنالة بالتقالليرات السالالابقة )نحالو  ،2015 عددام خدالل مليدون جنيده 975و 925

صالفقات التخالار  التالي تمالت خالل  الربال  الثالال  )بيال  حرالة القلعالة فالي شالركة مرالر تالأثير يعكالس وهو ما 

قنالالا(، فضالالل عالالن تلالالك التالالي تمالالت خالالل  الربالال  األخيالالر )شالالركتي أسالاليك المنيالالا وأسالاليك للخرسالالانة  –لألسالالمنت 

 .  خل  األسابي  المقبلة الجاهزة(، وكيلك اإلتمام المرتقب لرفقة بي  شركة الرشيل  الميزان

 مليالار جنياله أواخالر  6.79مالن  2015سالبتمبر  30فالي  جنياله مليالار 6.63 ملال شركة القلعة  نودي تراجعت

 حليالل سالكك وشالركة (جنياله مليالار 8.8) للتكريالر المررية الشركةيونيو الماضي. وفي حالة احتسا  ديون 

 فالي نهايالةمليالار جنياله  17.1بلغ تسالة ن المصدرفيوإجمدالي الددي، فالإن (خاصالة جنياله مليار 1.7) فالي ريفت

 . 2015سبتمبر 
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 شالركة وهي –( CCAP.CA المررية البورصة كود) القلعة شركة مدارة مجلس اجتما  اليوم مسات انعقل

علالال  بالموافقالالة  اإلدارة مجلالالس قالالام حيالال  – وأفريقيالالا بمرالالر األساسالالية والبنيالالة الطاقالالة اسالالتثمارات فالالي رائالاللة

مبرام عقل تعليل اتفاقيات التمويل السابي للشركة مبرامهالا مال  دائنالين ومقرضالين، ومالنا السالادة أحمالل محمالل 

حسالالنين هيكالالل وهشالالام حسالالين الخازنالاللار مجتمعالالان صالاللحية التفالالاو  والتوقيالال  نيابالالة عالالن الشالالركة بهالاليا 

 الخروص. 

 ،مارات اللولية للسالتثمار وممثليهالااالستقالة المقلمة من شركة اإلعر  ووافي مجلس اإلدارة أيًضا عل  

تها صالاحبة للشركة برفعل  أقر  اجتما  للجمعية العامة العادية  ،وللك من عضوية مجلس مدارة الشركة

االخترالالاص والتالالي سالالبي أن وافقالالت علالال  تعيالالين شالالركة اإلمالالارات اللوليالالة للسالالتثمار عضالالًوا بمجلالالس مدارة 

 روبرت ويلجز ممثلين لها بمجلس اإلدارة. شركة وتعيين كل من السيل رغيل شنطي والسيلال

 فالالي المنتهيالالة الماليالالة للفتالالرة والمسالالتقلة المجمعالالة الماليالالة القالالوائم باعتمالالادكمالالا قالالام مجلالالس مدارة شالالركة القلعالالة 

 خالل  %31 بمعالل  سنو  نمو وهو ،جنيه مليار 6.1 المجمعة اإليرادات بلغت حي  ،2015سبتمبر  30

 ،جنيالاله مليالالار 2.1 المجمعالالة اإليالالرادات بلغالالت منفالالردًا، الثالالال  الربالال  خالالل . 2015 عالالام مالالن أشالالهر 9 أو 

 عن نفس الفترة من العام الماضي. %19 بزيادة

، 2015أشالالهر مالالن عالالام  9% مالالن ميالالرادات أو  69مثلالالت اسالالتثمارات القلعالالة بقطالالاعي األسالالمنت والطاقالالة 

 طاقالالة»الطاقالالة ومنتالالا  األسالالمنت تحالالت ميلالالة شالالركتي  توزيالال  أنشالالطةب اإليجابيالالة التطالالورات للالالك يعكالالسو

مليالالار  1.7% لتبلالغ 36بمعالل  سالالنو   عربيالالة طاقالة، حيالال  ارتفعالت ميالالرادات «لألسالمنت أسالاليك»و «عربيالة

وقالل باللأت القلعالة % خل  نفس الفترة. 30مليار جنيه بزيادة  2.3القابضة  أسيك، بينما بلغت ميرادات جنيه

الثالال  بعالل أن قامالالت  الربال  مالن اعتبالاًرا الماليالة نتائجهالا ضالمن للتعاللين بالكامالل أسالكومنتالائج شالركة  تجميال 

 162حيال  سالاهمت األخيالرة بمبلالغ ، الماضالي يونيو خل  أسكوم شركة رأسما  زيادة عملية في باالكتتا 

  .2015ميرادات الرب  الثال  من عام  مليون جنيه ضمن

 مليالون 779.6 لتبلالغ واالستهلك واإلهلك والفوائل الضرائب خرم قبل التشغيلية األربا  كيلك وارتفعت

 مالن القلعالة حرالة للالك يتضالمنو. 2015 عالام مالنأشالهر  9 أو  خل % 71بمعل   سنو وهو نمو  ،جنيه

 – لألسالمنت مرالر ةلشالرك اإليجابيالة المسالاهمةبمالا فالي للالك  جنيه، مليون 98 بقيمة التابعة الشركات أربا 

 .(جنيه مليون 26.7) بالجزائرلألسمنت  زهانه وشركة( جنيه مليون 50.8) قنا

 – لألسالمنت مرالر» فالي% 27.5 البالغة حرتها بي تجلر اإلشارة مل  أن شركة القلعة قامت بإتمام عملية 

، 2015أشالهر مالن عالام  9أو   خالل  جنياله مليالون 101 بقيمالة أربالا  رأسالمالية، مما نتج عناله تسالجيل «قنا

 الثالالاني الربال  نهايالالة فالي جنيالاله مليالون 238 بحالالواليالقابضالة أسالاليك مجموعالة  مالالليونياتفضاللً عالالن تخفاليض 

 .الثال  الرب مليون جنيه مضافية خل   127و

بالمضالي قاللًما فالي عاللة وفي مطار سعي شركة القلعة للتخار  مالن األنشالطة غيالر األساسالية، قامالت الشالركة 

شالركة ببتوقال  اتفاقالات لبيال  كامالل حرالتها  «جاليور»حيال  قامالت مجموعالة خل  الربال  األخيالر، تخارجات 

 50بقيمالة  «المرالريين»مليون جنيه، ومرر أكتالوبر للرالناعات الغيائيالة  518مقابل  «الرشيل  الميزان»

مليالالون دوالر، علًمالالا بالالأن تلالالك  4.3فالالي السالالودان بقيمالالة  «RIS»مليالالون جنيالاله، واألصالالو  المملوكالالة لشالالركة 

 مليون جنيه. 257التخارجات ستؤد  مل  تخفيض الليون المجمعة لمجموعة جيور بنحو 

 االسالتثمارات تنميالة علال  تركيالزقطا  األسالمنت سالعيًا لزيالادة الاستثماراتها بقررت شركة القلعة خفض كما 

 مشالالرو  اسالالتكما  للالالك فالالي بمالالا النمالالو، علالال  المتزايالاللة قالاللرتها مالالن واالسالالتفادة الطاقالالة قطالالا  فالالي الرئيسالالية

وعلال  غالرار التخالار  مالن شالركة  .«عربية طاقة» بشركة المخططة التوسعات تنفييو «للتكرير المررية»

 صالفقة تنفيالي بإتمالام قامالت لألسالمنت أساليك شالركة أنخل  الرب  الثاني، أعلنت القلعة  قنا – لألسمنت مرر

مطلالال   تقريباًلالا جنيالاله مليالالار مقابالالل «الجالالاهزة للخرسالالانة أسالاليك»و «المنيالالا أسالاليك» بشالالركتي حرالالتها كامالالل بيالال 

 تخفاليض عالنالرالفقة  سالتثمر ،نشالركتيال بيال  حراليلة مالن القلعالة شالركة نراليب جانالب وملال  .الرب  األخيالر

 أساليك بشالركة الخاصالة المالليونيات السالتبعاد نيًرا جنيه، مليون 940 بنحوالقابضة  ألسيك المجمعة الليون

 .المجمعة أسيك ميزانية من المنيا

التابعة لها قل وقعت مال  الهيةالة العامالة للمنطقالة  «مشرق للبترو »وفي سياق مترل أعلنت القلعة أن شركة 

محطالة الرالب السالائل االقترادية لقناة السويس اتفاقا لنقالل حالي امتيالاز منشالات ومدارة وتشالغيل ومعالادة تسالليم 

 (مليار جنيه)المجمعة  اإليرادات
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 أول تسعة أشهر الربع الثالث

 والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح

 (مليون جنيه) واالستهالك واإلهالك
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 أول تسعة أشهر الربع الثالث

 (مليون جنيه)صافي الخسائر 
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ألف متر مرب  بمينات شرق بورسعيل. ويأتي للك االتفاق بتراضالي الطالرفين وفالي ضالوت  210عل  مساحة 

 .الموق  معلادالتزام الهيةة بتعويض شركة مشرق عن التكاليف التي أنفقتها عل  

 وفقالالا للتكريالر ةالمرالالري مشالرو  اسالتكما تالرى مدارة القلعالة أن أولويالالات الشالركة حالياًلا تتمثالالل فالي سالالرعة و

 تحالت خالاص قطا  مشرو  أكبر باعتباره ،2017 عام في اإلنتاجي النشاط لبلت المستهلف الزمني لإلطار

 الغالاز توزيال  مشالروعات فالي «عربيالة طاقالة» بشركة المخططة التوسعات تنفيي وكيلك ،بمرر حاليًا التنفيي

تعياليم  مال  ، وللك بالالتواز البترولية المنتجات وتسويي توزي الكهربات والطاقة المتجلدة و وتوليل الطبيعي

فالي  «أسالكوم»العائل االستثمار  للمساهمين عبر توظيف مقومات النمو الجيابة التي تنفالرد بهالا مشالروعات 

 في قطا  النقل. «ريفت فالي»قطا  التعلين وسكك حليل 

 شالركة فالي حرالتها كامالل بي التابعة للقلعة مفاوضات  «MENA Glass LTD»تواصل شركة وفي حين 

 مال المبرمالة  سالتثماريةاال رالفقاتال سلساللةملال  متمالام تنفيالي  القلعالةشالركة تتطلال  ، «الزجالا  لرناعة مرر»

 علال  القلعالةوالتالي سالتثمر عالن اسالتحوال  ،2016الربال  األو  مالن فالي  انترناشونا  هوللنج فاينانشا  شركة

 سالتقوم المقابالل وفاليفالي عاللة شالركات رئيسالية،  انترناشالونا  هولاللنج فاينانشالا  لشالركة المملوكالة الحرص

  .بيعهاالمقرر بعلد من المشروعات  للقلعة المملوكة الحرص بشرات انترناشونا  هوللنج فاينانشا  شركة

 مالال  سالالتثماريةاال رالالفقاتال سلسالاللةوتوضالالا اإلدارة أن بيالال  مشالالروعات أسالاليك لألسالالمنت فالالي مرالالر ومتمالالام 

علال  القالوائم الماليالة لشالركة القلعالة كبيالًرا  اميجابياًل اسيكون لهمالا مالردودً  انترناشونا  هوللنج فاينانشا  شركة

من خل  تعييم الوزن النسبي للمشروعات الحاليالة بقطالاعي الطاقالة والتعاللين، تمهياللًا لنقلالة أخالرى مرتقبالة 

ت تشغيل الشركة المررية للتكرير. وتتوق  اإلدارة أن ينعكس تأثير التراجال  بمسالتويات الاللين فالي ضالوعنل 

 .2016والرب  األو  من عام  2015عمليات التخار  الميكورة ابتلاًت من الرب  األخير من عام 

 322.4 بلالغلي% 31 بنسبة األقلية وحقوق الضرائب خرم بعل الخسائر صافيانخفض  ،الخلفية هيه عل و

 العالالام مالننفالس الفتالرة  خالالل  جنياله مليالون 470.1 مقابالل 2015أشالهر مالالن عالام  9أو   خالل  جنياله مليالون

حالوالي  منهالا ،جنياله مليالون 120.5 بقيمالة المسالتمرة غيالر العمليات من خسائر تسجيل رغم وللك، الماضي

مشروعات قطا  األغيية المقرر بيعها أو تلك التي تم بيعها بالفعل خل  الربال   من خسائر جنيه مليون 74

مليالالون جنيالاله  59.5مليالالون جنيالاله مقابالالل  125.5وخالالل  الربالال  الثالالال  منفالالردًا بلالالغ صالافي الخسالالائر  .األخيالر

مليالون  30، وترجال  هاليه الزيالادة ملال  ارتفالا  مرالروفات الفائاللة بنحالو 2014خل  الربال  الثالال  مالن عالام 

مليالالون جنيالاله فالالي مخررالالات  27جنيالاله علالال  خلفيالالة تجميالال  نتالالائج أسالالكوم، فضالاللً عالالن تسالالجيل زيالالادة قالاللرها 

 .«أسيك للتحكم اآللي»و «أرسكو»شركتي 

محاللى العمليالات غيالر المسالتمرة  –تجلر اإلشارة مل  أن االلتزامات المتاحة للبيال  المرتبطالة بشالركة ميزاكالو 

في مطار عمليالة زيالادة رأا المالا  مليون جنيه  270انخفضت بواق   –تحت ميلة مجموعة أسيك القابضة 

مليالون جنياله ملال   260قيمة مليار جنيه، حي  قامت شركة القلعة برسملة أرصلة دائنة ب 1.1األخيرة بقيمة 

 مليون جنيه. 10جانب سلاد ملفوعات نقلية بقيمة 

 مليالار 6.63لتبلالغ  –باستثنات مليونيات المررية للتكرير وريفت فالالي  – القلعة شركة ديونقل انخفضت و

تقريباًلا فالي مليالار جنياله  1.2واقال  . وتتطل  اإلدارة مل  تخفاليض ديالون القلعالة ب2015في نهاية سبتمبر  جنيه

ومالن ثالم اسالتبعاد ديالون  تمام التخار  من شركتي أسيك المنيا والرشيل  الميالزان، نيًرا إل2015نهاية عام 

ارتفعالت ديالون الشالركة المرالرية في سياق مترل . وكل منهما من ميزانية أسيك القابضة ومجموعة جيور

 المتفالالي القالالرو  حزمالالة مالالنجنيالاله ار مليالال 2.07 حالالوالي اسالالتخلامتالالم  حيالال ، جنيالاله مليالالار 8.8للتكريالالر لتبلالالغ 

الماضالي نالوفمبر بحلالو  % 76 بنسالبة اكتمالل المشالرو  بأن علًما ،2015الرب  الثال  من عام  خل  عليها

 . 2017 عام من الثاني النرفخل   اإلنتاجية األنشطة لبلت تمهيلًا

 أبرز المستجدات اإلنشائية بمشروع الشركة المصرية للتكرير

8.268  

  بالموق علد العاملين 

13.754.322 

 ساعات العملالعام لعلد اإلجمالي 

 رافعة  96
 تعمل بالموق 

 معدة 386

 تم تركيبها بالموق 

 متر مكعب 71.998

 خرسانات مربوبة

 طن 10.046

 منشآت معلنية
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

 والتشغيلية المالية المخاطر تحجيم: االستراتيجية

 العناصر اآلتية: في القلعة ستراتيجيةتتبلور المحاور الرئيسية ال

 التابعة الشركاتو القلعة شركة مستوى عل  المديونيات تخفيض 

 الرئيسية التابعة الشركات بعضب القلعة حصص زيادة 

 التابعة الشركات من مجموعة في مختارة إضافية استثمارات ضخ: 

 الشمسالية الطاقة من الكهربات توليل مشروعات في عربية طاقة شركة ستستثمر كما 

 .الياتية هاموارد من باستثمارات الطبيعي الغاز ومن

 فالي ريفت حليل سكك 

  أسكوم بريشيوا ميتالز )امتيازات استكشاف ومنتا  اليهب المملوكة لشركة القلعالة

 في اثيوبيا(

  عالن كثيالًرا يقالل القلعالة لسالهم الحالالي التاللاو  سالعر أن اإلدارة تالرى :خزيندة أسهم شراءدراسة 

 بعالالض مالالن التخالالار  عائالاللات فالالوائض باسالالتخلام خزينالالة أسالالهم بشالالرائها وأنهالالا العادلالالة، قيمتالاله

 أسالالهم فالي القلعالة اسالتثمار علال  العائالالل ألن للمسالاهمين، االسالتثمار  العائالل سالتعيم المشالروعات

 .آخر استثمار أ  من المحتمل العائل يفوق للسهم الحالي بالسعر الخزينة

 حيال  ،تابعدة مشدروعات عددة مدن التخارج عائلات باستخلام أعله الميكورة الخطط تمويل القلعة شركة وتعتزم

 اإلنتالالا  ومشالالروعات الزجالالا  لرالالناعة مرالالر شالالركة مالالن التخالالار  مفاوضالالات فالالي متقلمالالة مراحالالل القلعالالة بلغالالت

. منجالو ( ةشالركخاصالة ووكاليلك العمليالات غيالر المسالتمرة ) – دينالا مزار  ميلة تحت األلبان وصناعة الزراعي

 بيال  علال  المفاوضالات تجالر  حيال  الجزائالر، فالي لألسالمنت أسيك مشروعات بي  عل  القلعة شركة تتفاو  كما

 بيال  علال  التفالاو  جانالب ملال  ،المشالرو  فالي% 65 حرالة يمتلالك الالي  الجزائالر أسالمنت مجمال ل زهانه مشرو 

 القلعالالة شالالركة تلجالالأ وقالالل. جزائريالالة شالالركات مالالن محتملالالين عرضالالين بمقتضالال ( التأسالاليس تحالالت) دجلفالالا مشالالرو 

 .طرأت الحاجة ليلك ملا أخرى لتخارجات

 ******  

 فالالالالالي المنتهيالالالالالة الماليالالالالالة الفتالالالالالرة عالالالالالن المجمعالالالالالة والنتالالالالالائج القلعالالالالالة شالالالالالركة ألدات مضالالالالالافي اسالالالالالتعرا  يلالالالالالي وفيمالالالالالا

مالالن عالالام الثالالال  الربالال   ومسالالتجلات لنتالالائج اإلدارة وتحلالاليلت المتممالالة اإليضالالاحات ملالال  باإلضالالافة 2015 سالالبتمبر 30

  ir.qalaaholdings.com اإللكتروني الموق  زيارة عبر القلعة لشركة الكاملة المالية القوائم تحميل يمكن. 2015
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

 أسلوب تجميع نتائج استثمارات شركة القلعة
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 التمويل متناهي الرغر
 

   

 العقارات المتخررة
 

   

 الرناعات المعلنية
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 صناعة الزجا 
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2015 2014

أول 9 أشهرالربع الثالثالربع الثانيالربع األولأول 9 أشهرالربع الثالثالربع الثانيالربع األول 

 4,654.1  1,726.6  1,560.6   1,366.9   6,085.5  2,051.2  2,086.8  1,947.5  اإليرادات 
 )3,576.0( )1,312.9( )1,134.3(  )1,128.8(  )4,671.2( )1,607.1( )1,591.0( )1,473.1( تكلفة املبيعات 

 1,078.2  413.8  426.3  238.1  1,414.3  444.1  495.7  474.5 مجمل الربح 

 13.9  6.0  3.6   4.4   10.0  3.6  3.2  3.2  أتعاب االستشارات 
 69.8  11.5  38.2   20.1   98.0  18.5  44.8  34.8  احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 

 1,161.9  431.2  468.1  262.6  1,522.3  466.2  543.7  512.4 إجمالي األرباح التشغيلية

 )634.7( )215.4( )210.0(  )219.0(  )756.9( )266.3( )249.4( )241.2( مصروفات عمومية وإدارية  
 )7.5( 50.1  )72.6(  15.0   24.6  24.7  )2.7( 2.7  صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك 

)قبل خصم التكاليف االستثنائية(
 273.8  291.6  224.5  789.9  58.6  185.5  266.0  519.7 

مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية 
 )64.0( )30.1( )4.3(  )29.6(  )10.3( )10.0( )2.3( 2.0  غير متكررة(

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
 455.7  235.9  181.2  29.0  779.6  214.5  289.3  275.8 واإلهالك واالستهالك

 )314.5( )91.7( )119.3(  )103.5(  )316.9( )120.8( )90.6( )105.5( اإلهالك واالستهالك 
 141.1  144.1  61.9  )74.5( 462.7  93.7  198.7  170.3 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )513.8( )164.3( )178.3(  )171.1(  )566.2( )214.4( )185.9( )165.8( فائدة مصرفية مدينة
 )72.0( )24.0( )24.0(  )24.0(  )74.7( )23.5( )26.2( )25.0( أعباء مصرفية مؤجلة

 -    -    -     -     )30.6( )10.4( )9.6( )10.6( رسوم بنكية غير متكررة 
 )51.3( )18.1( )19.6(  )13.6(  )4.6( )1.0( )1.8( )1.9( أعباء مؤجلة لصالح املساهمني

 58.8  17.9  19.7   21.2   69.0  31.2  16.4  21.4  دخل الفائدة
 -    -    -    -    )10.8( )3.7( )3.8( )3.4(مصروفات التأجير التمويلي

األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود 
 )437.2( )44.3( )140.5( )262.0( )155.2( )128.0( )12.1( )15.1(االستثنائية

 85.0  85.0  -     -     90.2  33.1  67.5  )10.5( أرباح )خسائر( من بيع استثمارات
 )1.7( )1.7( -     -     )8.5( )2.3( )2.0( )4.1( اضمحالالت

 )9.6( -    )9.6(  -     )12.0( )2.1( )0.5( )9.4( مصروفات إعادة هيكلة ومكافآت نهاية اخلدمة
 )23.5( )23.5( -    -    )16.8( )4.2( )6.2( )6.4(مبادرات املسئولية االجتماعية

 )10.7( )10.7( -     -     )74.4( )37.7( )22.9( )13.8( مخصصات
 )143.9( )9.3( )37.3(  )97.2(  )120.5( )18.0( )43.9( )58.6( عمليات غير مستمرة *

 )91.2( )68.8( )35.8(  13.4   )92.7( )29.5( )10.1( )53.1( عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف
 )632.8( )73.4( )223.2( )345.8( )389.9( )188.8( )30.2( )170.9(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 )54.1( )25.7( )19.3(  )9.2(  )117.7( )17.4( )59.1( )41.2( الضرائب
 )686.9( )99.1( )242.4( )355.0( )507.5( )206.2( )89.3( )212.0(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )216.8( )39.6( )54.1(  )123.1(  )185.1( )80.6( )4.6( )99.9( حقوق األقلية
 )470.1( )59.5( )188.3( )231.9( )322.4( )125.5( )84.7( )112.2(صافي أرباح )خسائر( الفترة

* العمليات غير املستمرة تتضمن شركة إيزاكو )أسيك لألسمنت( | وشركات العجيزي واملصريني وإجنوي ومامز فودز )جذور( | ديزاينبوليس مول )مينا هومز(



قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( للفترة املالية املنتهية في 30 سبتمبر 2015 )مليون جنيه مصري( 
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مشروعات غير رئيسية  شركات تابعة رئيسية  

 النقل والدعم األسمنتالطاقة 
التمويل متناهي األغذيةالتعديناللوجيستي 

أخرىالصغر

  QH SPVsاملصرية توازن طاقة عربية
 أسيك مشرق للتكرير  

القابضة 
 نايل لوجيستيكس 

9 أشهر 92014 أشهر 2015خصومات  متفرقات^   تنمية  وفرة جذور أسكوم* وأفريكا ريل وايز
 4,654.1  6,085.5   -    124.5  94.0  0.9  981.7  161.9  527.0  2,338.6  -    -    143.7  1,713.2  -    -   اإليرادات 

 )3,576.0( )4,671.2(  -    )94.4( -    )1.3( )678.3( )143.4( )455.6( )1,729.9( -    -    )118.7( )1,449.7( -    -   تكلفة املبيعات 
 1,078.2  1,414.3  -    30.1  94.0  )0.4( 303.5  18.5  71.4  608.7  -    -    25.0  263.5  -    -   مجمل الربح 

 13.9  10.0   )67.3( -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    11.0  66.2 أتعاب االستشارات 
 69.8  98.0   17.9  -    -    -    -    -    2.5  77.6  -    -    -    -    -    -   احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 

 1,161.9  1,522.3  )49.4( 30.1  94.0  )0.4( 303.5  18.5  74.0  686.3  -    -    25.0  263.5  11.0  66.2 إجمالي األرباح التشغيلية
 )634.7( )756.9(  59.0  )12.9( )59.5( )4.6( )174.5( )21.6( )68.7( )197.9( )10.5( )17.8( )8.3( )70.5( )46.2( )123.0(مصروفات عمومية وإدارية 

 )7.5( 24.6   -    0.2  2.0  0.7  2.4  1.0  )0.7( 23.9  0.1  0.5  0.3  )3.7( )2.2( -   صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

والفوائد واإلهالك واالستهالك 
)قبل خصم التكاليف االستثنائية(

)56.8( )37.4(  189.4  17.0 )17.3( )10.4(  512.3  4.6 )2.1(  131.4 )4.3(  36.5  17.3  9.6  789.9  519.7 

�مصروفات عمومية وإدارية 
 )64.0( )10.3(  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )10.3()مصروفات استثنائية غير متكررة(

  األرباح التشغيلية قبل خصم 
 455.7  779.6  9.6  17.3  36.5  )4.3( 131.4  )2.1( 4.6  512.3  )10.4( )17.3( 17.0  189.4  )37.4( )67.1(الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 )314.5( )316.9(  )5.8( )9.3( )3.2( )5.0( )43.1( )21.8( )76.3( )112.3( )0.1( )0.4( )7.8( )30.3( )0.0( )1.6(اإلهالك واالستهالك 
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 141.1  462.7  3.8  8.0  33.3  )9.3( 88.3  )23.9( )71.6( 399.9  )10.5( )17.7( 9.2  159.1  )37.4( )68.7(والفوائد

 )513.8( )566.2(  -    )6.2( )0.2( -    )47.7( )30.2( )156.7( )183.4( )0.2( -    )1.5( )20.8( )21.0( )98.2(فائدة مصرفية مدينة 
 )72.0( )74.7(  -    -    -    -    -    -    -    )56.9( -    -    -    -    )17.8( -   أعباء مصرفية مؤجلة 

 -    )30.6(  -    -    -    -    -    -    -    -    -    )30.6( -    -    -    -   رسوم بنكية غير متكررة
 )51.3( )4.6(  175.4  )13.9( -    -    )13.6( )1.0( )10.3( )9.8( -    )4.1( -    -    )127.1( -   أعباء مؤجلة لصالح املساهمني

 58.8  69.0   )187.9( 0.1  3.3  -    4.0  -    0.1  10.9  0.5  0.9  -    72.0  94.7  70.4 دخل الفائدة 
 -    )10.8(  -    -    -    -    )4.5( -    )6.3( -    -    -    -    -    -    -   مصروفات التأجير التمويلي 

األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل 
 )437.2( )155.2( )8.7( )12.0( 36.5  )9.3( 26.5  )55.1( )244.9( 160.7  )10.3( )51.5( 7.7  210.4  )108.6( )96.6(البنود االستثنائية

 85.0  90.2   62.9  -    -    -    -    -    -    100.7  -    -    -    -    )68.1( )5.3(أرباح )خسائر( من بيع استثمارات  
 )1.7( )8.5(  1.4  -    -    -    )0.5( )1.9( -    )0.9( -    -    )0.3( -    )6.2( -   اضمحالالت 

مصروفات إعادة الهيكلة ومكافآت نهاية 
 )9.6( )12.0(  -    -    -    -    )0.6( -    )9.7( -    -    -    -    )1.7( -    -   اخلدمة 

 )23.5( )16.8(  -    -    )1.0( -    -    -    -    )5.5( -    -    -    )4.3( -    )6.0(مبادرات املسئولية االجتماعية 
 )10.7( )74.4(  -    -    -    -    )10.9( )0.6( -    )21.9( -    -    )1.0( )14.5( )25.6( -   مخصصات 

 )143.9( )120.5(  19.9  )50.9( -    -    )73.6( -    -    )15.9( -    -    -    -    -    -   عمليات غير مستمرة **
 )91.2( )92.7(  21.1  )24.6( -    1.2  21.5  25.1  )25.5( )152.7( 1.8  )0.7( )0.5( )2.9( 1.9  41.6 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
 )632.8( )389.9( 96.6  )87.4( 35.5  )8.1( )37.6( )32.5( )280.2( 64.4  )8.5( )52.1( 5.9  187.0  )206.6( )66.2(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 )54.1( )117.7(  )1.0( 2.0  )9.7( -    )16.5( 2.0  -    )57.8( -    -    1.7  )48.7( 10.7  )0.3(الضرائب 
 )686.9( )507.5( 95.6  )85.4( 25.7  )8.1( )54.1( )30.5( )280.2( 6.6  )8.5( )52.1( 7.6  138.3  )195.9( )66.5(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )216.8( )185.1(  )277.1( )0.3( -    )0.3( 0.0  )1.7( )31.4( 98.6  )2.3( )9.1( 3.6  34.8  -    -   حقوق األقلية 
 )470.1( )322.4( 372.7  )85.1( 25.7  )7.8( )54.1( )28.8( )248.8( )92.0( )6.2( )43.1( 4.0  103.5  )195.9( )66.5(صافي أرباح )خسائر( الفترة

*   نتائج الربع الثالث فقط، نظرًا ألن القلعة قامت بزيادة حصتها في شركة أسكوم اعتبارًا من يونيو 2015.
** تتضمن العمليات غير املستمرة كل من شركة إيزاكو ومشروع جلفا )أسيك القابضة(، وشركات العجيزي واملصريني وإجنوي ومامز فودز )جذور( وكذلك مشروعات العامرية للمعادن وكروندال )متفرقات( ديزاينبوليس مول )مينا هومز(

^ تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك ومشروع ديزاينبوليس مول )مينا هومز( وشركة كروندال.



امليزانية اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 30 سبتمبر 2015 )مليون جنيه مصري( 

QalaaHoldings.com

مشروعات غير رئيسيةشركات تابعة رئيسية  
الطاقة 

األغذيةالتعدين النقل والدعم اللوجيستي األسمنت 

 QH املصرية  
أسيك  مشرق  توازن  طاقة عربية للتكرير  

القابضة 
 نايل 

لوجيستيكس 
 أفريكا ريل 

العام املالي 9 أشهر 2015 خصومات / SPVs متفرقات* تنمية وفرة جذور أسكوموايز 
2014

األصول املتداولة
 3,163.5   3,217.0   )1,531.6(  244.7  57.1  25.3  302.3  186.3  319.1  63.6  884.4  5.9  89.8  915.4  31.1   1,623.7  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 1,047.2   1,203.0   -     28.6  -    6.3  143.4  55.2  24.9  12.8  768.0  -    45.5  118.3  -     -   مخزون
 1,382.9   2,306.7   619.9   572.2  -    -    130.9  -    -    -    983.6  -    -    -    -     -   أصول محتفظ بها لغرض البيع

 2,182.1   3,585.7   11.2   0.9  64.1  0.4  27.2  15.6  71.3  2.6  147.8  18.6  9.0  679.5  2,329.0   208.5 النقدية وما في حكمها
 207.8   132.8   1.3   -    -    1.1  20.8  -    -    -    16.3  2.8  -    90.5  -     -   أصول أخرى

 7,983.5  10,445.1  )899.2(  846.4  121.2  33.1  624.7  257.1  415.3  78.9  2,800.1  27.3  144.3  1,803.6  2,360.1   1,832.2  إجمالي األصول املتداولة

األصول غير املتداولة
 17,866.9   21,579.3   606.4   61.0  12.5  234.6  985.1  657.9  227.5  597.2  2,916.4  121.5  91.6  505.6  14,536.8   24.9  أصول ثابتة

 2,517.5   1,173.3   )8,219.3(  -    -    -    -    0.1  -    8.7  401.3  -    -    2.3  -     8,980.2  استثمارات عقارية
 2,986.9   3,507.4   1,370.9   -    -    -    276.2  247.7  934.7  -    194.9  48.0  32.6  402.3  -     -    الشهرة / أصول غير ملموسة

 1,060.5   1,522.9   )707.5(  127.6  -    -    201.1  -    239.9  -    28.4  -    -    34.6  880.6   718.2  أصول أخرى
 24,431.8  27,782.9  )6,949.5(  188.6  12.5  234.6  1,462.4  905.8  1,402.2  605.9  3,541.1  169.5  124.3  944.8  15,417.4   9,723.3  إجمالي األصول غير املتداولة

 32,415.2  38,227.9  )7,848.7(  1,035.0  133.7  267.7  2,087.1  1,162.9  1,817.5  684.8  6,341.2  196.7  268.6  2,748.4  17,777.5   11,555.4  إجمالي األصول

حقوق امللكية
 3,421.4  3,691.1  )9,133.2(  45.8  55.0  )339.0( 316.3  368.7  )379.7( )107.3( )956.5( 146.5  96.7  1,013.4  3,948.2   8,616.1  حقوق مساهمي الشركة القابضة

 8,804.8   8,579.1   2,430.8   -    -    )9.0( 0.0  )33.1( -    23.8  1,998.9  25.1  51.7  293.2  3,797.7   -    حقوق األقلية
 12,226.2  12,270.3  )6,702.4(  45.8  55.0  )347.9( 316.3  335.6  )379.7( )83.5( 1,042.3  171.6  148.4  1,306.6  7,745.9   8,616.1  إجمالي حقوق امللكية

االلتزامات املتداولة
 2,753.3   3,596.5   348.2   59.7  -    26.8  345.5  437.1  228.3  312.4  483.8  -    14.4  183.5  -     1,156.8  افتراض

 3,987.7   4,961.5   )1,223.0(  128.4  77.5  572.5  641.6  248.9  357.3  224.7  1,597.5  21.2  60.0  855.0  734.4   665.6  دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 489.6   517.8   26.5   5.4  1.1  2.1  24.4  17.0  -    7.7  169.6  3.8  32.2  37.4  -     190.7  مخصصات

 937.9   1,043.4   )250.9(  541.6  -    -    498.6  -    -    -    254.2  -    -    -    -     -    التزامات محتفظ بها لغرض البيع
 8,168.5  10,119.2  )1,099.2(  735.1  78.6  601.3  1,510.1  703.0  585.6  544.8  2,505.1  25.1  106.5  1,075.9  734.4   2,013.1  إجمالي االلتزامات املتداولة

     االلتزامات غير املتداولة
 10,828.9   13,526.4   508.2   -    -    14.3  75.7  45.6  1,435.0  131.3  1,374.4  -    -    185.7  8,829.7   926.6  اقتراض 

 792.8   868.5   )1,020.5(  248.2  -    -    152.7  65.5  -    92.1  1,330.5  -    -    -    -     -    قروض املساهمني
 399.0   1,443.5   465.2   6.0  0.1  -    32.3  13.2  176.6  0.2  88.8  -    13.6  180.3  467.5   )0.3( التزامات طويلة األجل

 12,020.6  15,838.5  )47.1(  254.2  0.1  14.3  260.8  124.3  1,611.6  223.5  2,793.8  -    13.6  366.0  9,297.1   926.2  إجمالي االلتزامات غير املتداولة
 20,189.0  25,957.7  )1,146.3(  989.2  78.7  615.6  1,770.8  827.3  2,197.2  768.3  5,298.9  25.1  120.2  1,441.8  10,031.6   2,939.3  إجمالي االلتزامات

 32,415.2  38,227.9  )7,848.7(  1,035.0  133.7  267.7  2,087.1  1,162.9  1,817.5  684.8  6,341.2  196.7  268.6  2,748.4  17,777.5  11,555.4  إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

* تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك وشركة مينا هومز وشركة كروندال.
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

 

 التطورات التشغيلية

 

 

 

 

  

إيرادات الشركات التابعة بالقطاعات 

 ٢0١٥أشهر  ٩الرئيسية | أول 

 (مليون جنيه)

 

 الطاقة 

 األسمنت 

 النقل واللعم اللوجيستي 

 التعلين 

 1856.9 

 2338.6 

527.0 

 525.7 

 

٣٥% 

٤٥% 

١٠% 

١٠% 

5.24 

 مليار جنيه
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

 األدات المالي والتشغيلي

 بمعالالل  سالالنو  ارتفالالا  وهالالو ،2015 عالالام مالالنأشالالهر  9 أو  خالالل  جنيالاله مليالالار 1.9 الطاقالالة قطالالا  ميالالرادات بلغالالت

 خرالم قبالل التشالغيلية األربالا  أيًضالا ارتفعالتو. 2014 عالام مالن الفتالرة نفالس خالل  جنيالهار ملي 1.4 مقابل 35%

أشالهر  9 أو  خالل  جنياله مليالون 205.4 لتبلالغ% 49.6 سالنو  بمعل  واالستهلك واإلهلك والفوائل الضرائب

  .وتوازن عربية طاقة شركتي أدات تحسن يعكس فيما ،الجار  عامال من

 

اإليرادات
*

 
 جنيهمليار  1.9

 (2015أشهر  9أو  )

التشغيلية األرباح
*

 
 جنيه مليون 205.4

 (2015أشهر  9أو  )

  

 الثالث الربع )مليون جنيه بخالف ما يشير إل  غير ذلك( 

2014 

 الثالث الربع

2015 

أشهر  9 التغيير

2014 

أشهر  9

2015 

 التغيير

 %36 1713.2 1259.8 %10 589.7 534.5 طاقة عربية | إيرادات

 %56 189.4 121.3 %53 63.4 41.3 طاقة عربية | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %29 143.7 111.6 %4 51.8 49.8 توازن | إيرادات

 - 16.0 16.0 %(68) 2.5 7.7 توازن | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 

 

                                                      
 .، وهي المشروعات العاملة الوحيلة في قطا  الطاقةوتوازن عربية طاقة شركتي لنتائج العام اإلجمالي الطاقة لقطا  التشغيلية واألربا  اإليرادات تمثل  *
 

١
٣

٧
١

.٤
 

١
٨

٥
٦

.٩
 

 2015تسعة أشهر  2014تسعة أشهر 

١
٣

٧
.٣

 

٢
0

٥
.٤

 

 2015تسعة أشهر  2014تسعة أشهر 

 قطاع الطاقة
 

الكهربائيالالة وتوزيالال  الغالالاز الطبيعالالي وتسالالويي المنتجالالات  توليالالل وتوزيالال  الطاقالالةمشالالروعات تضالالم اسالالتثمارات قطالالا  الطاقالالة 

 (،)شالركة تالوازن المخلفالاتومنتا  الوقود المشتي مالن تلوير المخلفات الزراعية والمنزلية و (،شركة طاقة عربية) البترولية

 مشروعات التزا  في حيز التطوير مثل الشركة المررية للتكرير )تكرير البترو (.مل  جانب 

 

 

 

الوزن النسبي لقطاع الطاقة من إجمالي 

 (2015أشهر  9 أولاإليرادات )

 

 
 االستثمارات األخرى ةقطا  الطاق

35% 
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

  %62.5 –شركة القلعة  ملكية
 

 

 2015عام من أشهر  9أو  % خل  36بمعل  سنو  ترتف  طاقة عربية ميرادات 
 

 توزيالال و الكهربائيالالة الطاقالالةقطالالاعي ل القالالو المالالالي  األدات، وهالالو مالالا يالالنعكس فالالي 2015مالالن عالالام أشالالهر  9أو  ملحوظالالة خالالل   ةتشالالغيلي تطالالورات شالالركةال حققالالت

% 12بنسالبة  الطبيعالي الغالاز% عل  التوالي، وصاحب للك نمو ميالرادات توزيال  43و% 38، حي  ارتفعت ميرادات القطاعين بمعل  سنو  البترولية المنتجات

 .2014من عام أشهر  9أو  مقارنة برغم تباطؤ مبيعات الغاز الطبيعي مل  المشروعات الرناعية 

 اإليرادات
 جنيهمليار  1.7

 (2015 أشهر 9أو  ) 

 التشغيليةاألرباح 
 مليون جنيه189.4

 (2015 أشهر 9أو  )

 
 

 خالل  جنياله مليالون 534.5% مقابالل 10مالن العالام الجالار ، وهالو نمالو سالنو  بمعالل  الثال  خل  الرب   جنيه مليون 589.7 عربية طاقة شركةميرادات  بلغت

في صورة أربا  تشغيلية قبالل خرالم الضالرائب والفوائالل واإلهاللك واالسالتهلك، بزيالادة سالنوية  جنيه مليون 63.4. وحققت الشركة 2014 عام منالثال  الرب  

فيمالا %، 36وهالو نمالو سالنو  بمعالل  مليالار جنياله،  1.7ميالرادات الشالركة بلغالت ، فقالل 2015 عالام مالنأشالهر  9 أو منفردًا. أمالا خالل  الثال  % خل  الرب  53

 .خل  نفس الفترة مليون جنيه 189.4% لتبلغ 56بمعل  سنو   واالستهلك واإلهلك والفوائل الضرائب خرم قبل التشغيلية األربا ارتفعت 

. 2015مالن عالام أشالهر  9أو  خل  % من مجمالي اإليرادات 54مستحولًا عل  حرة  ،شركةميرادات ال صلارة احتل نشاط تسويي وتوزي  المنتجات البترولية

مت الشالركة االتي ق محطات الوقود الجليلةلتشغيل ، وهو ما يعكس المردود اإليجابي جنيه مليون 921.1% لتبلغ 43ارتفعت ميرادات النشاط بمعل  سنو  وقل 

أشالهر مالن العالام الجالار ، وهالو  9أو   خالل  جنياله مليالون 29.6قبل خرم الضرائب والفوائل واإلهلك واالستهلك . وبلغت األربا  التشغيلية بإضافتها مؤخًرا

أو  لتر خالل  مليون  474بلغ ت% ل13مبيعات الوقود بمعل  سنو   تفي ضوت تحسن هامش الربا مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع% 61نمو سنو  بمعل  

 .الماضالي العالامخالل  نفالس الفتالرة مالن  طالن 1730مقابالل % 37طالن، بزيالادة قاللرها  2368وصالو  مبيعالات زيالوت التشالحيم ملال  مال  ، 2015أشهر من عام  9

%، بينمالا ارتفعالت األربالا  التشالغيلية قبالل خرالم الضالرائب والفوائالالل 7مليالون جنياله، بزيالادة سالنوية  318.5بلغالت ميالرادات النشالاط  ،وخالل  الربال  الثالال  منفالردًا

 مليون جنيه. 12.5% لتبلغ 44واإلهلك واالستهلك بمعل  سنو  

 األربالالا نمالالو وصالالاحب للالالك  ،2015 عالالام مالالنأشالالهر  9أو   خالالل  جنيالاله مليالالون 378.5% لتبلالالغ 38ارتفعالت ميالالرادات قطالالا  الطاقالالة الكهربائيالالة بمعالالل  سالالنو  و

منفالردًا، بلغالالت وخالالل  الربال  الثالالال  مليالالون جنياله خالالل  نفالس الفتالرة.  88.9% لتبلالغ 59بمعالالل   واالسالتهلك واإلهاللك والفوائالالل الضالرائب خرالالم قبالل التشالغيلية

 واإلهالاللك والفوائالل الضالالرائب خرالم قبالالل التشالغيلية األربالا بلغالالت و%، 16مليالالون جنياله فيمالا يعالالل نمالًوا سالالنويًا بمعالل   155.2ميالرادات قطالا  الطاقالالة الكهربائيالة 

سالنوات مالن  3ملتاله  تشغيل وصيانة %. وتجلر اإلشارة مل  أن شركة طاقة عربية حرلت عل  عقل47مليون جنيه، وهو نمو سنو  بمعل   35.7 واالستهلك

 الطاقالة مشالروعاتفالي  االسالتثمارخطالط ما يتعلي بفي املحوظ اتقلمً الشركة  ، كما أحرزتبالقاهرة الجليلة Uptown Cairoشركة معمار مرر لتغيية مشرو  

 .المتجلدة الطاقة لمشروعات التغيية تعريفة عن الحكومة معلنبعل  الشمسية

مرالحوبًا بارتفالالا  ، 2015مالالن عالام أشالهر  9أو  خالل   جنيالاله مليالون 353.6% لتبلالغ 12بمعالل  سالالنو   الطبيعالي الغالالاز قطالا  ميالرادات نمالالو الشالركة ورصاللت

 معاللالت تراجال رغالم  مليالون جنياله خالل  نفالس الفتالرة، وللالك 85.1% لتبلالغ 18بمعالل   واالسالتهلك واإلهاللك والفوائالل الضالرائب خرالم قبالل التشغيلية األربا 

 ونقالص الرالناعي الطلالبنخفالا  نيالًرا ال الماضالي العالام مالنأشالهر  9أو   خالل  مكعالب متالر مليالار 3مقابالل  مكعالب متالر مليار 2.2% لتبلغ 25بنسبة  توزي ال

سالاهم فالي ممالا % 30بمعالل  مل  المنشآت السكنية الطبيعي ارتفا  المؤشرات المالية نمو مبيعات الغاز  ويعكس. الجمهورية مستوى عل  الطبيعي الغاز مملادات

ألالف منشالأة  698% لتبلالغ 14، علًما بأن مجمالي المنشآت السكنية التي تالم ربطهالا بشالبكة الغالاز الطبيعالي ارتفعالت بمعالل  تجاوز تلاعيات تباطؤ القطا  الرناعي
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

ة )ميجالاا( إلقامالة خطالوط توصاليل بإبرام اتفاقية م  الشركة المرالرية للغالازات الطبيعيال. وقل قامت شركة طاقة عربية 2015أشهر من عام  9سكنية خل  أو  

 .بمحافية بني سويف، فضلً عن الوصو  مل  المراحل النهائية بمفاوضات توصيل الغاز الطبيعي مل  علد من المشروعات السياحيةالغاز الطبيعي 

 

 الثالث الربع )مليون جنيه بخالف ما يشير إل  غير ذلك( 

2014 

 الثالث الربع

2015 

أشهر  9 التغيير

2014 

أشهر  9

2015 

 التغيير

 %38 378.5 273.9 %16 155.2 134.2 | إيراداتباور طاقة 

 %59 88.9 56.1 %47 35.7 24.3 | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكباور طاقة 

 %12 353.6 316.7 %12 106.6 94.8 | إيراداتطاقة غاز 

 %18 85.1 71.9 %72 26.4 15.3 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك| أرباح تشغيلية قبل خصم طاقة غاز 

 %43 921.1 645.5 %7 318.5 298.1 | إيراداتطاقة تسويق 

 %61 29.6 18.4 %44 12.5 8.7 | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكطاقة تسويق 

 

 

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية
*

 

 2015الثالث الربع 
 

 

 توزيع الغاز الطبيعي

 2015الثالث الربع 
 

 

 

 توزيع المنتجات البترولية

 2015الثالث الربع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنشاءات الغاز الطبيعي

 2015أشهر  9أول 
 

 

 محطات الوقود

 2015سبتمبر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
*
 .التوليل ألنشطة المتبقية والنسبة التوزي  ألنشطة اإلجمالي من% 67.8  

 مليون 232.7
 ات / ساعةو كيلو

 

نمو سنوي بمعدل 

28% 

0.7 
 مليار متر مكعب

 

انخفاض سنوي 

 %13بمعدل 

 

161.8 
 لترمليون 

 

نمو سنوي بمعدل 

7% 

 

 ألف عميل 39
 

سنوي انخفاض 

 %10بمعدل 

 محطة 40
 

محطة في  37مقابل 

 2014سبتمبر 
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

  %68.1 –ملكية شركة القلعة 
 

  2015 عام منأشهر  9أو   خل  جنيه مليون 143.7% لتبلغ 29سنو  ترتف  بمعل   توازن شركةميرادات 

 نفس خل  جنيه مليون 111.6 مقابل% 29 سنو  بمعل  نمو وهو ،2015 عام منأشهر  9أو   خل  جنيه مليون 143.7 توازن شركة ميرادات بلغت

 قبل التشغيلية األربا ولم يطرأ تغيير ملحوظ عل  مستوى  .‹‹إنتاج››و ‹‹إيكارو›› شركتيب الملحوظة التشغيلية التطوراتالماضي، فيما يعكس  العام من الفترة

 .2015مليون جنيه في نهاية سبتمبر  16، حي  بلغت واالستهلك واإلهلك والفوائل الضرائب خرم

 اإليرادات
 جنيه مليون 143.7

 (2015أشهر  9أو  )

 التشغيلية األرباح
 جنيه مليون 16

 (2015أشهر  9أو  )

  
 

 تركيبل األسمنت مران رغم توقف % 17، وهو نمو سنو  بمعل  2015 عام منأشهر  9أو   خل  جنيه مليون 108.5 ‹‹إيكارو›› شركة ميرادات بلغت

جنيه خل  نفس  مليون 18.8وبلغت األربا  التشغيلية قبل خرم الضرائب والفوائل واإلهلك واالستهلك . في وقت سابي من العام أنيمة التغيية بالفحم

 المخلفات من طنألف  43.8 بتوريل ‹‹ميكارو›› شركة قامتالثال  منفردًا،  الرب  خل . و2014أشهر من عام  9مقارنة بأو  % 10وهو نمو بمعل  الفترة، 

وللك ، 2014طن خل  الرب  الثال  من عام  ألف 38.2% مقابل 15سنو  ارتفا  وب، السابي الرب  خل  طنألف  36.5 مقابل% 20بزيادة  ،الزراعية

 لوق .جرات عمليات الريانة اللورية خل  الرب  الثال إلتراج  الكميات الموردة مل  أحل عملت الشركة من مران  األسمنت نيًرا لتوقف النشاط مؤقتاً رغم 

 مل  المقبلة الفترة خل  الشركة وتتطل . مليون جنيه 6.5عام الماضي لتبلغ الثال  من ال% مقارنة بالرب  14أدى للك مل  انخفا  األربا  التشغيلية بمعل  

معادة النير في معادلة مملادات الطاقة بين المرادر  مل  األسمنت مران  اتجاه م  وخاصة المتزايل الطلب لتلبية المخلفات من المشتي الوقود منتا  زيادة

 .منفرلة طلبيات بمقتض  الفار  شركة مل  المخلفات من المشتي الوقود توريل بلأت ميكارو شركة أن مل  اإلشارة وتجلر. التقليلية والمتجلدة

نفس  خل  جنيه مليون 20.6 مقابل ،2015 عام منأشهر  9أو   خل  جنيه مليون 40.9 لتبلغ ‹‹إنتاج›› مجموعة ميرادات تضاعفت أخرىجهة  ومن

الرتفا   نيًرا  مليون جنيه 3.6تكبلت خسائر تشغيلية قبل خرم الضرائب والفوائل واإلهلك واالستهلك بقيمة ، غير أن الشركة الماضي العام منالفترة 

، حي  قامت الشركة بتحمل تكلفة عمان سلطنةبصللة في ملينة  دوالر مليون 6.9بقيمة  للمخلفات صحي ملفن ومنشات ترميممشرو  التكاليف الخاصة ب

 . ‹‹منتا ››التعليلت عل  الترميمات المبلئية للمشرو  نيًرا ألن هيا يعل المشرو  األو  من نوعه الي  تقوم به مجموعة 

 

 

 
  الزراعية المخلفاتتوريدات  إجمالي

 (2015أشهر  9أول )
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

  %18.9شركة القلعة  ملكية
 

 

 2015في نوفمبر  %76المشرو  بنسبة  اكتما  علنت للتكرير المررية الشركة

 

 بلت مل  الشركة وتهلف. أمريكي دوالر مليار 3.7 استثمارية بتكلفة الكبرى القاهرة في متطورة تكرير منشأة مقامة عل  للتكرير المصرية الشركة تعمل

 الجودة لمواصفات المطابي السوالر من سنويًا طن مليون 2.3 منها ،الوقود منتجات من سنويًا طن مليون 4 تتجاوز منتاجية بطاقة 2017 عام خل  التشغيل

 . Euro-V األوروبية

 األعمالا  تنفيالي معالل  بلالغو ،GS Engineering & Construction Corp شالركة العالام لمقالاو ملال  ا 2014في مطل  عالام  بالكامل المشرو  أر  تسليم تم

 قبالل تشالغيلية أربالا  صالورة فالي دوالر مليالون 700 مالن يقر  ما للتكرير المررية مشرو  يحقي أن القلعة شركة وتتوق . 2015نوفمبر  نهاية% 76 اإلنشائية

 المرالرية الشالركة فالي حرالتها بزيالادة قامالت القلعة شركةتجلر اإلشارة مل  أن و .التشغيل من األو  عامه خل  واالستهلك واإلهلك والفوائل الضرائب خرم

 .(2015)أواخر سبتمبر / مطل  أكتوبر  األخيرة الما  رأا زيادة عملية مطار في% 18.9 مل % 15.2 من للتكرير

 وأوعية التكسير ومعلات الكيمياوية المفاعلت للك في بما السويس، بخليج األدبية مينات من الثقيلة المعلات استلم للتكرير المررية الشركة وتواصل

 مؤخًرا وصلت طن 1200التي تزن  الهيلروجيني التكسير وحلة بأن علًما المشرو  موق  مل  المعلات نقل كيلك الشركة وبلأت. والتخزين الفرل وخزانات

بحلو  أكتوبر و. (أعله مرفقة الرورة) المخترة والسلطات الجهات م  التنسيي مطار في المشرو  موق  مل  نقلها حاليًا ويتم األحمر بالبحر األدبية مينات مل 

 .مليار دوالر( 2.5)مجمالي  القرو  حزمة من دوالرمليار  1.34 حوالي تسحبقل  للتكرير المررية الشركة، كانت 2015

 أبرز المستجدات اإلنشائية بمشروع الشركة المصرية للتكرير

8.268  

  علد العاملين بالموق 

13.754.322 

 اإلجمالي لساعات العملالعلد 
 رافعة  96

 تعمل بالموق 

 معدة 386

 تم تركيبها بالموق 
7.102 

 أساسات غائرة )خوازيي(
 متر مكعب 71.998

 خرسانات مربوبة

 طن 10.046

 منشآت معلنية
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 
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 قطاع النقل والدعم اللوجيستي 
 

 اللوجيسالتي فالي مرالر والسالودان وجنالو  السالودان النقل النهر  والاللعممشروعات تضم استثمارات النقل واللعم اللوجيستي 

 (.شركة سكك حليل ريفت فالي) السكك الحليل في كينيا وأوغنلا، وشبكة ()شركة نايل لوجيستيكس

 

 والتشغيلي المالي األدات

 نمالو وهالو ،2015 عام من أشهر 9 أو  خل  جنيه مليون 516.2 اللوجيستي واللعم النقل قطا  ميرادات بلغت 

 األربالالا  مجمالالالي وبلالالغ. الماضالالي العالالام مالالن الفتالالرة نفالالس خالالل  جنيالاله مليالالون 410.5 مقابالالل% 26 بمعالالل  سالالنو 

 قالاللرها تشالالغيلية خسالائر مقابالالل جنيالاله، مليالون 5.7 واالسالالتهلك واإلهاللك والفوائالالل الضالالرائب خرالم قبالالل التشالغيلية

  .2014 عام من أشهر 9 أو  خل  جنيه مليون 66.5

 

 

اإليرادات
*

 
 مليون جنيه 516.2

 (2015أشهر  9أو  )

التشغيليةاألرباح 
*

 
 مليون جنيه 5.7

 (2015أشهر  9)أو  

 

  

 

 الثالث الربع )مليون جنيه بخالف ما يشير إل  غير ذلك( 

2014 

 الثالث الربع

2015 

أشهر  9 التغيير

2014 

أشهر  9

2015 

 التغيير

 %9 49.9 45.8 %55 30.3 19.6 نايل لوجيستيكس | اإليرادات

نايل لوجيستيكس | األربا  التشغيلية قبل خرم الضرائب والفوائل واإلهلك 

 واالستهلك
4.1 (1.6) - 0.2 0.5 166% 

 - 0.6 - - - - )مليون دوالر(| اإليرادات نايل بارجز جنو  السودان

| األربا  التشغيلية قبل خرم الضرائب والفوائل  نايل بارجز جنو  السودان

 واإلهلك واالستهلك )مليون دوالر(
(0.3) (0.2) 26% (1.0) (0.1) 91% 

  

                                                      
*
 وايز ريل وأفريكا لوجيستيكس نايل شركتي لنتائج العام اإلجمالي النقل لقطا  التشغيلية واألربا  اإليرادات تمثل  

 

الوزن النسبي لقطاع النقل من إجمالي اإليرادات 

 (2015أشهر  9أول )

 االستثمارات األخرى النقلقطا   

10% 
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

  %67.6 –ملكية شركة القلعة 
 

 جنيه مليون 49.9 لتبلغ 2015 عام من أشهر 9 أو  خل % 9 سنو  بمعل  اإليرادات نمو ترصل لوجيستيكس نايل

 اإليرادات
 جنيه مليون 49.9

 (2015 أشهر 9 أو )

 التشغيلية األرباح
 جنيه مليون 0.5

 (2015 أشهر 9 أو )

  

سياسة التسعير  % فيما يعكس تحسن9وهو نمو سنو  بمعل   ،2015 عام من أشهر 9أو   خل  جنيه مليون 49.9 شركة نايل لوجيستيكس ميرادات بلغت

نقص العملة األجنبية. وقل أوضحت اإلدارة ضمن  ا الشركة مقارًنة بالعام الماضي، وللك عل  الرغم من تباطؤ أعما  التحميل والتفريغ نتيجةهالتي تنتهج

 وال لوجيستيكس، نايل شركة تعاقلات عل  سلبية تلاعيات لها أن تلابير البنك المركز  للسيطرة عل  سوق العملة كان 2015تقرير نتائج الرب  الثاني من عام 

 من علد دف  ما وهو الماضي، مارا مني اللوالرية السيولة نقص ظل في الواردات حركة لتباطؤ نيًرا الشركة، تقلمها التي والتفريغ التحميل أنشطة سيما

ألف طن خل  أو   694فية قامت الشركة بنقل للوجيستيكس. وعل  هيه الخ نايل شركة والفحم مما أثر عل  أعما  طلبيات الكلنكر ملغات مل  األسمنت شركات

% في ضوت 55مليون جنيه، بزيادة سنوية  30.3%. وخل  الرب  الثال  منفردًا بلغت اإليرادات 11، وهو انخفا  سنو  بمعل  2015أشهر من عام  9

التحميل والتفريغ تلريجًيا، علًما بأن حجم البضائ  المتلاولة بالطن قل انخفض بنسبة ارتفا  أسعار الخلمات التي تقلمها الشركة وكيلك تحسن حجم أنشطة 

 % مقارنًة بالرب  الثال  من العام الماضي.3سنوية 

 21.7 لغلتب %76بمعل  سنو   المنقولة الحاويات علد ارتف  حي  بورسعيل، مينات في الحاويات نقل بأنشطة ملحوًظا تحسًنا الشركة رصلت آخر جانب ومن

 بتنفيي ملعوًما الماضي، أبريل من ثلثة بارجات مضافية اعتباًرا لتشغيل اإليجابي المردود النتائج هيه وتعكس. 2015 عام من أشهر 9أو   خل  حاوية ألف

 من وكيلك التحوط التشغيلية األنشطة استقرار وضمان المخاطر لتقليص جليلة شحن خطوط ومضافة العملت قاعلة تنوي  مل  الرامية الشركة استراتيجية

  .المحلي بالسوق الشركة تخلمها التي الرناعات من بأ  المحتملة االضطرابات

تباطؤ حركة خل  الرب  الثال  من العام الماضي، حي  يرج  للك مل   حاويةألف  7.4آالف حاوية، مقابل  6وخل  الرب  الثال  منفردًا قامت الشركة بنقل 

 نقص العملت األجنبية في السوق المرر . التجارة العالمية وكيلك 

 نشاط التحميل والتفريغ

  إجمالي الحمولة بالطن

 (2015أشهر  9أول )

 

 

 

  المنقولة الحاويات عدد

 

 (2015أشهر  9أول )
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21.694 
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

  %29.7 القلعة شركة ملكية
 

 الجليلة GEتتسلم اللفعة األخيرة من قاطرات  فالي ريفت حليل سكك

ضالمن خطالة ريفالت فالالي لمضالاعفة أسالطو  القالاطرات، علًمالا بالأن القالاطرات  GEمن الشالركة األمريكيالة قاطرة جليلة  20 سكك حديد ريفت فالياستلمت شركة 

% خالل  أو  تسالعة أشالهر مالن 12. وقل رصلت الشركة نمو قاللرات الشالحن بنسالبة 1987أسواق شرق أفريقيا مني عام  الجليلة تعل األول  من نوعها التي تلخل

 ت الجليلة.، ومن المتوق  أن تتضاعف قلرة النقل بعل تشغيل القاطرا2015عام 

، فضلً عالن لنقلوتواصل الشركة جني ثمار برنامج معادة التأهيل المكون من ثلث مراحل، ويتجل  للك في نمو حجم البضائ  المنقولة، وكيلك سرعة عمليات ا

 .عربات السكك الحليل زيادة علد

ت الرحلت نتيجالة االسالتثمار فالي البنيالة األساسالية للسالكك الحليليالة مال  تحسالين ( تقليل فترا1وترج  زيادة معلالت اإلنتا  خل  الفترة مل  علة عوامل، أبرزها )

. وقالل سالاهمت العوامالل اآلتيالة تحلياللًا فالي الحاليالة ( زيادة حجم الشالحنات المنقولالة مالن خالل  شالرات قالاطرات جلياللة وتجليالل القطالارات2كفاتة استخلام األصو ، )

 تحسين معلالت اإلنتا :

  2015من عام  أو  تسعة أشهرطن / كم خل  حوالي مليار % لتبلغ 22بمعل  سنو  )طن / كم( قلرة الشحن نمو. 

   2015خل  أو  تسعة أشهر من عام  ألف طن 986 لتبلغ %12نمو حجم الحموالت بمعل  سنو. 

 المستغرق لنقل البضائ  لهابًا وعودة. كل رحلة، علًما بأن ملة الرحلة تمثل الوقتالزمنية التي تستغرقها  ةومن جانب آخر نجحت الشركة في تقليل المل

  العام الجار  أشهر من 9أو  خل  م يو 2.4% لتبلغ 16بنسبة  (اسابموم –نيروبي  –مومباسا الرحلة عل  خط )انخفض متوسط ملة. 

 خل  نفس الفترة.م يو 9.6% لتبلغ 3بنسبة  (مومباسا –كامباال  –مومباسا عل  خط ) ةانخفض متوسط ملة الرحل 

مليون طن / كم خل   1987نقل بفي تلبية أهلاف االتفاقية المبرمة م  حكومتي كينيا وأوغنلا  2015عام شركة ريفت فالي خل  وتجلر اإلشارة مل  نجا  

   .2015شهًرا تنتهي في مارا  21ملة 

 

 

 (كم/  طن) بالصافيقدرة الشحن 

 (2015أشهر  9أول )

 

 

 

 

  

1011 
 / كم طن مليون

 

سنوي بمعدل  نمو

22% 
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

 التعدين قطاع 
 

 شركة مشروعات ميلتها تحت تضم والتي الجيولوجية، والخلمات للتعلين أسيك شركة التعلين قطا  استثمارات تضم

 وشركة ميتالز، بريشيوا أسكوم وشركة والكيماويات، الكربونات لترني  أسكوم وشركة ،(المحاجر مدارة نشاط) أسكوم

 نتائجها ضمن بالكامل أسكوم ميزانية تجمي  القلعة شركة وبلأت .السودان أسكوم وشركة العازلة، للمواد روك جلا

الرب  الثال  من العام  ابتلاًت منتجمي  قائمة اللخل أيًضا  تبلأ بينما ،2015 عام من الثاني الرب  من اعتباًرا المالية

 الجار .

 

 والتشغيلي المالي األدات

 بمعالل  سالنو  نمالو وهالو ،2015 عالام مالنأشالهر  9أو   خالل  جنياله مليالون 525.7 أسالكوم شركة ميرادات بلغت

 خالل  جنياله مليالون 0.4 واالسالتهلك واإلهاللك والفوائالل الضالرائب خرالم قبالل التشالغيليةالخسالائر  وبلغت%. 16

   .2014 عام منأشهر  9أو   خل  جنيه مليون 32.4مقابل أربا  تشغيلية قلرها  ،الفترة نفس

 

 

 

 

 

 

  %54.7 –ملكية شركة القلعة 
 

 2015 عام منأشهر  9أو   خل % 16 سنو  بمعل  أسكوم شركة ميرادات نمو 

 اإليرادات
 جنيه مليون 525.7

 (2015أشهر  9 أو )

 الخسائر التشغيلية
 جنيه مليون 0.4

 (2015أشهر  9أو  )
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 2015تسعة أشهر  2014تسعة أشهر 

٣
٢
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 2015تسعة أشهر  2014تسعة أشهر 

إجمالي الوزن النسبي لقطاع التعدين من 

 (2015أشهر  9أول اإليرادات )

 
 االستثمارات األخرى التعلينقطا  

10% 
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 الثالث الربع )مليون جنيه بخالف ما يشير إل  غير ذلك( 

2014 

 الثالث الربع

2015 

أشهر  9 التغيير

2014 

أشهر  9

2015 

 التغيير

 %(8) 13.8 14.9 %(18) 4.3 5.2 أمريكي(أسكوم لترني  الكربونات والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر 

أسكوم لترني  الكربونات والكيماويات | األربا  التشغيلية قبل خرم الضرائب 

 والفوائل واإلهلك واالستهلك )مليون دوالر أمريكي(
1.0 0.1 (93)% 3.0 2.3 (22)% 

 - 3.1 3.1 %(21) 0.8 1.0 جلا روك | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(

جلا روك | األربا  التشغيلية قبل خرم الضرائب والفوائل واإلهلك 

 واالستهلك )مليون دوالر أمريكي(
(0.6) (0.4) (37)% (1.2) (1.1) (10)% 

 %16 298.9 257.6 %1 84.9 84.4 نشاط مدارة المحاجر في مرر | اإليرادات 

الضرائب والفوائل نشاط مدارة المحاجر في مرر | األربا  التشغيلية قبل خرم 

 واإلهلك واالستهلك
2.6 2.8 5% 20.1 21.9 9% 

 %48 97.5 66.1 %(16) 24.6 29.3 نشاط مدارة المحاجر خار  مرر | اإليرادات 

نشاط مدارة المحاجر خار  مرر | األربا  التشغيلية قبل خرم الضرائب 

 والفوائل واإلهلك واالستهلك
(1.4) (14.7) - (3.3) (30.5) - 

 

% مقابالل 8، وهالو انخفالا  سالنو  بمعالل  2015أشهر مالن عالام  9مليون دوالر خل  أو   13.8 أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماوياتشركة بلغت ميرادات 

معالالل  مليالون دوالر خالل  نفالس الفتالالرة مالن العالام الماضالي، مرالالحوبًا بانخفالا  األربالا  التشالالغيلية قبالل خرالم الضالرائب والفوائالالل واإلهاللك واالسالتهلك ب 14.9

التحالليات التالي هيمنالت علال  األسالواق األفريقيالة، والساليما  تبالاطؤ األنشالطة الترالليرية نتيجالةخل  نفس الفترة. ويعكس للك تالأثير  مليون دوالر 2.3% لتبلغ 22

ألالف طالن خالل  الربال  الثالال  مالن عالام  60بلغت مبيعات الشالركة  ، حي الرانل، ونقص اللوالر األمريكي في أسواق غانا ونيجيريا –تراج  عملة جنو  أفريقيا 

 .لها تأثير سلبي عل  هوامش الرباهناك نل رغم أن احتلام المنافسة %. وتواصل الشركة تنمية أعمالها في اله6، وهو انخفا  سنو  بمعل  2015

أشالهر  9خالل  أو   مليالون جنياله 0.4وقل تكبلت شركة أسكوم عل  نتائجها المجمعة خسائر تشغيلية قبل خرم الضالرائب والفوائالل واإلهاللك واالسالتهلك بقيمالة 

% مالن ميالرادات 60التالي تسالاهم بنحالو  تعطل الطاحونة الرئيسيةب – يناالسودالسوق  في –األخرى  المحاجر إدارة خدماتو أنشطةحي  تأثرت  ،2015من عام 

منترالف  النشاط بهامش ربا مرتف . فقل تعطلت الطاحونة خل  الفتالرة مالن أغسالطس ملال  أكتالوبر، ولكنهالا خضالعت ألعمالا  الراليانة ودخلالت الخلمالة مجاللدًا فالي

 مليون جنيه.  14.7وخل  الرب  الثال  منفردًا بلغت الخسائر التشغيلية    الفترة الماضية.أكتوبر من أجل تعويض الخسائر المحققة خل

 امتيالاز فالي واالستكشاف الحفر أعما  أثمرت وقل. والنحاا والفضة اليهب عن للتنقيب وأثيوبيا السودان في امتيازات علة أسكوم شركة تمتلك التعدين مجا  في

 1.7 علال  يربالو الاليهب مالن اكتشالاف تحقيالي ممكانيالة يبالرز والالي  المعلنيالة الثالروة تقريالر بإصاللار الشالركة قامت حي  ،جلًا واعلة نتائج تحقيي عن أثيوبيا غر 

 علال  الحرالو  أجالل مالن الوافيالة الجاللوى دراسالات معاللاد وكاليلك االستكشالافية األنشالطة مواصاللة علال  كاليلك أسالكوم وتعمالل. للطالن جرام 1.5 بواق  أوقية مليون

  .اليهب إلنتا  مشروعها ومطلق التنقيب تراخيص

 

  والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم مبيعات

 (2015أشهر  9أول )

 

 

 

  مصر في المحاجر إدارة نشاط مبيعات

 (2015أشهر  9أول )

 

 

 

 

  

181.4 

 طنألف 

 

سنوي انخفاض 

 %3بمعدل 

 

23 
 مليون طن

 

سنوي انخفاض 

 %3بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 حيز التخارج: األسمنتمشروعات في 

 

 

 والتشغيلي المالي األدات

 اإلنشاتات ومشروعات األسمنت منتا  مشروعات وهي رئيسية، قطاعات ثلثة األسمنت قطا  استثمارات تضم

 الرب  خل  جنيه مليون 706.9 القابضة أسيك مجموعة ميرادات بلغت وقل. الهنلسية اإلدارة ومشروعات

 %.12 سنو  بمعل  نمو وهو ،2015 عام من الثال 

 عام من أشهر 9 أو عل  ملار  األسمنت قطا  في استثماراتها بتقليص قامت القلعة شركةتجلر اإلشارة مل  أن 

 صفقة متمام أعقبها والتي ،«قنا – لألسمنت مرر» بي  عملية بإتمام القابضة أسيك مجموعة قامت حي  ،2015

 تتمثل الخلفية هيه وعل . تقريبًا جنيه مليار مقابل «الجاهزة للخرسانة أسيك»و «المنيا أسيك» شركتي بي 

 مجمالي تبلغ الي  بالسودان «التكامل أسمنت» مرن  في القابضة أسيك حوزة في المتبقية األسمنت مشروعات

 التخار  أيًضا المقرر بالجزائر «دجلفا»و «زهانه» مشروعي جانب مل  سنويًا، طن مليون 1.6 اإلنتاجية طاقته

  .المقبلة الفترة خل  منهما

 

 

  %69.2 –ملكية شركة القلعة 
 

 اإليرادات | أسيك القابضة
 جنيهمليار  2.3

 (2015أشهر  9أو  )

 

 األرباح التشغيلية | أسيك القابضة
 مليون جنيه 458.1

 (2015أشهر  9أو  )
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 2015تسعة أشهر  2014تسعة أشهر 

 قطاع األسمنت واإلنشاءات 
 

األسمنت من خل   منتا تضم استثمارات قطا  األسمنت واإلنشاتات مجموعة أسيك القابضة، والتي تشمل مشروعات 

قنا وشركة  –شركة أسيك لألسمنت )في السودان: شركة التكامل / في مرر:  شركة أسيك المنيا وشركة مرر لألسمنت 

تحت اإلنشات( ومشروعات اإلنشاتات )شركة  –أسيك للخرسانة الجاهزة / في الجزائر: شركة زهانه وشركة دجلفا 

 ت اإلدارة الهنلسية )شركة أسيك للهنلسة / شركة أسنبرو(.أرسكو / شركة أسيك للتحكم اآللي( ومشروعا

الوزن النسبي لقطاع األسمنت من إجمالي 

 (2015أشهر  9أول )اإليرادات 

 

46%  

 االستثمارات األخرى األسمنتقطا  
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

  

 

 

  %59.9 –أسيك القابضة ملكية 
 

 

 

 األسمنت أسعار تراج  رغم 2015 عام من أشهر 9 أو  خل % 30 بمعل تسجل نمًوا سنويًا  لألسمنت أسيك ميرادات

 اإليرادات | أسيك لألسمنت
 جنيهمليار  1.6

 (2015أشهر  9أو  )

 األرباح التشغيلية | أسيك لألسمنت
 مليون جنيه 423.6  

 (2015أشهر  9أو  )

  
  

 القو  األدات وكيلك المبيعات نمو بفضل% 30 بمعل  سنو  نمو وهو ،2015 عام من أشهر 9 أو  خل  جنيه مليار 1.6 لألسمنت أسيك ميرادات بلغت

 األربا  نمو للك وصاحب. الفترة نفس خل  جنيه مليون 603.8 لتبلغ% 116 سنو  بمعل  ميراداته ارتفعت والي  السودان، في التكامل أسمنت لمرن 

 الرب  وخل . 2015 عام من أشهر 9 أو  خل  جنيه مليون 423.6 لتبلغ% 16 سنو  بمعل  واالستهلك واإلهلك والفوائل الضرائب خرم قبل التشغيلية

 لتبلغ% 26 بمعل  التشغيلية األربا كيلك  انخفضت%. و2و  بمعل  مليون جنيه، وهو انخفا  سن 440.3بلغت ميرادات أسيك لألسمنت  منفردًا الثال 

، مل  جانب واألضح  الفطر عيل عطلتي تخلله الي  الثال  الرب  فترة في العمل أيام علد بانخفا  مبيعاتال تأثرلخل  نفس الفترة نيًرا  جنيه مليون 95.9

 مليون 238% تبلغ 17المنيا بمعل  سنو   أسيك ميراداتانخفا  . وقل أدى للك مل  المعرو  الفائض تزايلوبالسوق المرر   األسمنت أسعار تراج 

 بعل السابقة اإلنتا  معلالت استعادت المحلي بالسوق األسمنت مران ، علًما بأن الماضي العام منالرب  الثال   خل  جنيه مليون 288.3 مقابل ،جنيه

 أن غير الفحم، عل  للعتماد مرانعها تحويل من األسمنت شركات بعض انتهات وكيلك المران ، لتغيية اللزم والمازوت السوالر وقود مملادات استقرار

  .الشركة نتائج عل  للك ينعكس أن دون حا % 7 بنسبة األسمنت أسعار انخفا 

 اإليرادات وبلغت. السابي العام من الفترة بنفس ةنمقار% 9 بزيادة ،2015 عام من أشهر 9 أو  خل  طن مليون 1.45 المنيا أسيكمرن   مبيعات بلغت

 المؤشرات للك ويعكس. 2014 عام من الفترة نفس خل  جنيه مليون 829.8 مقابل طفيف نمو وهو ،2015 عام من أشهر 9 أو  خل  جنيه مليون 843.1

 انخفا  أن غير اإلنتاجية، طاقته بكامل المرن  تشغيل خلفية عل % 41 بنسبة اإليرادات ارتفعت حي  ،2015 عام من األو  الرب  نتائجب القوية المالية

 .التوالي عل  والثال  الثاني الربعين خل % 17و% 11 سنو  بمعل  يراداتاإل تراج  مل  أدى أعله الموضحةفي ظل العوامل  األسمنت أسعار

 ،2015 عالام مالن أشالهر 9 أو  خالل  جنياله مليالون 145.1 لتبلالغ% 50 سالنو  بمعالل  اإليالرادات نمالو الجاهزة للخرسانة أسيك شركة رصلت أخرى جهة ومن

 خرالالم قبالالل التشالالغيلية األربالالا  كالاليلك وارتفعالالت. الثالالال  الربالال  خالالل  الخامسالالة الخلالالط محطالالة وتشالالغيل افتتالالا  بفضالالل% 40 بنسالالبة نتالالا اإل حجالالم زيالالادة يعكالالس فيمالالا

 .2015 عام من أشهر 9 أو  خل  جنيه مليون 19.2 لتبلغ% 63 سنو  بمعل  واالستهلك واإلهلك والفوائل الضرائب

 وأسالاليك%( 46.5) المنيالالا أسالاليك بشالالركتي حرالالتها كامالالل بيالال إتمالالام عمليالالة ب 2015 عالالام مالالناألخيالالر  الربالال  خالالل  قامالالت لألسالالمنت أسالاليك شالالركة أن بالالاليكر جالاللير

 البالغالة حرالتها بيال  عالن الثالاني الربال  خالل  أعلنالت قالل الشالركة وكانالت. تقريباًلا جنياله مليالار مقابالل قنالا – لألسالمنت مرالر شالركة ملال %( 55) الجالاهزة للخرسانة

 وكاليلك لألسالمنت أساليك شالركة مالليونيات كامالل تسالوية فالي البيال  حراليلة توظيالف تالم حيال  جنياله، مليالون 600 مقابالل قنالا – لألسالمنت مرالر شركة في% 27.5

 .الشركة مساهمي عل  البي  حريلة من المتبقية النسبة توزي  مل  باإلضافة والشقيقة، التابعة الشركات بين المتبادلة المليونيات

 9 أو  خالل  المرالن  ميالراداتتضالاعفت  حيال  اآلخالر، تلالو ربعاًلا والتشالغيلي المالالي األدات تحسالن السالودان فالي التكامل أسمنت مرن  يرصل آخر، صعيل وعل 

% 66 سالنو  بمعالل  اإلنتالا  حجالم ارتفال  فيمالا الماضالي، العالامأشالهر مالن  9أو   خالل  جنياله مليالون 280 مقابل جنيه مليون 603.8 لتبلغ 2015 عام من أشهر
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

% لتبلالالغ 201نفالالس الفتالرة. وارتفعالت أيًضالا األربالا  التشالالغيلية قبالل خرالم الضالرائب والفوائالل واإلهالاللك واالسالتهلك بمعالل  سالنو   خالل  طالن مليالون 0.5 ليبلالغ

% 43% مال  نمالو اإليالرادات بمعالل  34. وخل  الرب  الثال  منفردًا ارتفال  حجالم اإلنتالا  بمعالل  سالنو  2015عام  أشهر من 9مليون جنيه خل  أو   145.3

ممالا  برورة مسالتقرة بعالل أن تعالر  المرالن  ألزمالة مؤقتالة خالل  الربال  الثالال  الوقود مملادات لتوفير السودانية الحكومةخل  نفس الفترة، وللك بفضل تحرك 

 أسالمنت مرالن % عل  التوالي مقارنة بالرب  الثاني من العام الجار . وتجلر اإلشارة مل  أن 22% و34ادات واألربا  التشغيلية بمعل  أدى مل  انخفا  اإلير

   .السودان في األسمنت مبيعات من% 25 عل  تربو سوقية بحرة يحي و 2014 ديسمبر مني يالسودان سوقالب الثاني المركز يحتل التكامل

 

 الثالث الربع بخالف ما يشير إل  غير ذلك( )مليون جنيه 

2014 

 الثالث الربع

2015 

أشهر  9 التغيير

2014 

أشهر  9

2015 

 التغيير

 %2 843.1 829.8 %(17) 237.9 288.3 أسيك المنيا | اإليرادات

أسيك المنيا | األربا  التشغيلية قبل خرم الضرائب والفوائل واإلهلك 

 واالستهلك
90.9 40.3 (56)% 271.2 187.8 (31)% 

 %116 603.8 280.0 %43 154.4 108.2 أسمنت التكامل | اإليرادات

أسمنت التكامل | األربا  التشغيلية قبل خرم الضرائب والفوائل واإلهلك 

 واالستهلك
23.9 42.2 76% 48.2 145.3 201% 

 %50 145.1 96.7 %43 49.4 34.6 أسيك للخرسانة الجاهزة | اإليرادات

أسيك للخرسانة الجاهزة | األربا  التشغيلية قبل خرم الضرائب والفوائل 

 واإلهلك واالستهلك
3.5 7.1 106% 11.8 19.2 63% 

 %17 274.6 234.9 %(5) 96.3 101.8 *| اإليراداتزهانه لألسمنت 

| األربا  التشغيلية قبل خرم الضرائب والفوائل واإلهلك زهانه لألسمنت 

 *واالستهلك
43.9 45.6 4% 85.3 124.5 46% 

 تقوم الشركة بتجمي  حرتها من أربا  / خسائر شركة زهانه لألسمنت باستخلام أسلو  حقوق الملكية  *

  

 إجمالي مبيعات األسمنت | أسيك المنيا 

 (2015أشهر  9أول )

 

 

 

 إجمالي مبيعات األسمنت | التكامل

 (2015أشهر  9أول )

 

 

 

 

  

1.45 

 مليون طن

 

سنوي بمعدل نمو 

9% 

 

 

0.55 

 طن مليون

 
سنوي بمعدل نمو 

66% 
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

  %99.9 –أسيك القابضة ملكية 
 

 

 واإلهلك والفوائل الضرائب خرم قبل التشغيلية األربا  بارتفا  مرحوبًا% 15 سنو  بمعل  اإليرادات نمو ترصل للهنلسة أسيك

 2015 عام من أشهر 9 أو  خل % 76 بنسبة واالستهلك

 إيرادات | أسيك للهندسة
 مليون جنيه 471.5

 (2015أشهر  9أو  )

 األرباح التشغيلية | أسيك للهندسة
 مليون جنيه 27.5  

 (2015أشهر  9)أو  

 
 

 

 8.5 بإنتالا  للهنلسالة أساليك شالركة قامالت. المرالر  السالوق فالي سالنويًا طالن مليالون 13.5 اإلنتاجيالة طاقتهالا تبلالغ أسالمنت مرالان  بإدارة للهنلسة أسيك شركة تقوم

 وكاليلك الشالركة مشالروعات بجميال  التشغيلية التحسينات مردود يعكس فيما% 10 بمعل  سنو  نمو وهو ،2015 عام من أشهر 9 أو  خل  أسمنت طن مليون

 العالام مالن أشالهر تسالعة بالأو  مقارناًلة% 15 بزيالادة ،2015 عالام مالن أشالهر 9 أو  خالل  جنياله مليالون 471.5 الشالركة ميالرادات وبلغالت. الوقود مملادات استقرار

 حيال  الفتالرة، نفالس خالل  جنياله مليون 27.5 لتبلغ% 76 سنو  بمعل  واالستهلك واإلهلك والفوائل الضرائب خرم قبل التشغيلية األربا  وارتفعت. الماضي

 األخالرى المشالروعات مالن اإليجابيالة المسالاهمة ونمالو الطن عن المحرلة الرسوم زيادة جانب مل  الثابتة المرروفات وخفض التشغيلية الكفاتة تحسن للك يعكس

 .%6 قلرها سنوية بزيادة جنيه مليون 156.3 اإليرادات بلغت منفردًا الثال  الرب  وخل . المرر  السوق خار 

 

 مشروعات إنتاج الكلنكر 

 (2015أشهر  9أول )
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

 

  %99.9 –أسيك القابضة ملكية 
 

 2015 عام من الثال  الرب  خل  جنيه مليون 134.6 لتبلغ مرات 4 تتضاعف أرسكو ميرادات

 أرسكو| اإليرادات 
 مليون جنيه 315.1

 (2015أشهر  9أو  )

 األرباح التشغيلية | أرسكو
 مليون جنيه 5.7

 (2015أشهر  9)أو  

 

 
 

 مليالون 315.1 أرسالكو ميالرادات بلغالت فقالل. 2014 عالام أواخر الشركة بها فازت التي الجليلة العقود بفضل األخيرة الفترة خل  قوية نتائج أرسكو شركة حققت

 والفوائالل الضالرائب خرالم قبالل التشالغيلية األربالا  وبلغالت. الماضالي العالام من الفترة بنفس مقارنًة% 186 قلرها بزيادة ،2015 عام من أشهر 9 أو  خل  جنيه

 15.7 بقيمالة تشالغيلية أربالا  تحقيالي للالك ويعكالس. في نهايالة يونيالو الماضالي جنيه مليون 10 بقيمة تشغيلية خسائر مقابل ،جنيه مليون 5.7 واالستهلك واإلهلك

 4 بنحالو الشالركة ميالراداتارتفعالت  فيمالا ،2014 عالام مالن الثال  الرب  خل  جنيه مليون 3.1 بقيمة تشغيلية خسائر مقابل منفردًا، الثال  الرب  خل  جنيه مليون

 بلالغ الشالركة تعاقاللات مجمالالي أن ملال  اإلشالارة وتجاللر. خالل  الربال  الثالال  مالن العالام الماضالي فقالط جنياله مليالون 34.9مقابالل  جنيه مليون 134.6لتبلغ  أضعاف

 ..السابي العام من الفترة نفس خل  جنيه مليون 767.5 مقابل 2015 سبتمبر بنهاية جنيه مليار 1.35

 

 المشروعات المتعاقد عل  تنفيذها 

  (2015أشهر  9أول ) 
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 األغذيةمشروعات في حيز التخارج: 

(. الزراعالي اإلنتالا ) السالودان وجنالو  السالودان فالي وفالرة وشالركة( االسالتهلكية واألغييالة الزراعالة) مرالر فالي جاليور مجموعالة األغييالة قطا  استثمارات تضم

 واألوضالا  السياسالية األزمالة نتيجالة الشالركة تواجاله التي التشغيلية لتحلياتنيًرا ل التقرير هيا من وفرة شركة نتائج باستبعاد القلعة شركة قيام مل  اإلشارة وتجلر

 .السودان في الشركة بمشروعات الفنية المشكلت جانب مل  السودان بجنو  المتلهورة اللاخلية

للقيالام باللور المستشالار  هيالرميس الماليالة المجموعالة بتكليالف القلعالة قامت الرئيسية، غير االستثمارات من األغيية قطا  باعتبار القلعة شركة مدارة قرار ضوت في

 أسالهم مالن حرتها كامل لبي  اتفاق بتوقي  جيور مجموعةقامت ، 2015وفي نوفمبر  .الميزان والرشيل  دينا مزار المالي في صفقات التخار  من مشروعات 

 شالركة االسالتحوال اتفالاق بالإبرام وقالام. جنياله مليالون 518 بنحالو بالشالركة الملكيالة لحقالوق اإلجمالية القيمة تقلر عملية في الميزان، الرشيل  حلويات مران  شركة

 (.مباشالرة غيالر برالورة% )55 يبلالغ الميالزان الرشيل  حلويات مران  ملكية في القلعة شركة نريب، علًما بأن التابعة شركاتها وبعض المحلودة المالية العليان

 مجماليالة بقيمالة السالودان في والبسكويت الطحينية للحلوة مرنعيها لبي  سوداني مستثمر م  اتفاق بتوقي ( جيور مجموعة شركات محلى) RIS شركةكما قامت 

 .RIS شركة من% 55 نسبة مباشرة غير برورة القلعة شركة تمتلك حي  دوالر، مليون 4.3

 النشالاط عالن توقفالت قالل كانالت شالركةال بالأن علًمالا ،«المرريين» الغيائية للرناعات أكتوبر مرر شركة بي  اتفاق بتوقي  جيور مجموعة قامت مترل سياق وفي

 .  الغيائية للرناعات أكتوبر مرر شركة من% 55 نسبة مباشرة غير برورة القلعة تمتلك حي  بها، استثماراتها قيمة بشطب القلعة وقامت 2012 في

 القلعالة شالركةمنجالو (، غيالر أن  ةمشالروعات مالزار  دينالا وكاليلك بيال  العمليالات غيالر المسالتمرة فالي قطالا  األغييالة )شالرك مالن بالتخار  حاليًا القلعة شركة تقومو

 .دينا لمزار  حاليًا المملوكة السوبرماركت بمشروعات االحتفاظ تنو  أنها مسبقا أعلنت

 

  %43.1 –شركة القلعة  ملكية

 

 2015 عام من أشهر 9 أو  خل % 30 سنو  بمعل  ترتف  جيور مجموعة ميرادات

 اإليرادات المجمعة | جذور
 جنيهمليون  981.7

 (2015أشهر  9أو  )

 األرباح التشغيلية المجمعة | جذور
 مليون جنيه 131.4

 (2015أشهر  9)أو  

  

 األربالا  وبلغالت. جنياله مليالون 753.2 مقابل% 30 قلرها سنوية بزيادة ،2015 عام من أشهر 9 أو  خل  جنيه مليون 981.7 جيور مجموعة ميرادات بلغت

. الماضالي العالام مالن أشالهر 9 بالأو  مقارنالة% 31 بمعالل  سالنو  نمالو وهالو جنياله، مليالون 131.4 واالسالتهلك واإلهاللك والفوائالل الضالرائب خرالم قبل التشغيلية

 مالزار  علمالة تحالت األلبالان منتجالات وترالني  منتالا  ومشالروعات الميالزان، الرشاليل  شركة تضمنت جيور مجموعة استثمارات محفية أن مل  اإلشارة وتجلر

  .2015 سبتمبر 30 من اعتباًرا وللك – دينا مزار  ماركت سوبر سلسلة بتشغيل تقوم التي والتجارة للخلمات العربية الشركة وكيلك دينا،

 الثالث الربع بخالف ما يشير إل  غير ذلك( )مليون جنيه 

2014 

 الثالث الربع

2015 

أشهر  9 التغيير

2014 

أشهر  9

2015 

 التغيير

 %13 385.8 342.7 %1 118.2 116.6 الرشيدي الميزان | اإليرادات

 %16 52.9 45.5 %1 17.0 16.9 الرشيدي الميزان | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 %4 303.9 292.0 %4 77.8 74.9 مزارع دينا | اإليرادات

 %5 86.5 82.4 %(4) 22.0 23.0 مزارع دينا | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 %23 101.0 81.9 %26 35.2 28.0 االستثمارية لمنتجات األلبان | اإليرادات

لمنتجات األلبان | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك االستثمارية 
 واالستهالك

12.3 5.6 (55)% 17.4 17.0 (2)% 

 %132 201.0 86.6 %105 76.5 37.3 والتجارة | اإليرادات للخدمات العربية

 %189 5.1 1.7 %(57) 0.6 1.3 واالستهالكوالتجارة | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك  للخدمات العربية

 

 تعالافي يعكالس  فيمالا% 13 بمعالل  سالنو  نمالو وهالو ،2015 عالام مالن أشالهر 9 أو  خالل  جنيه مليون 385.8 الميزان الرشيل  شركة ميرادات بلغت

 .  الطبيعية معلالتها مل  سعاراأل عودةبفضل  الطحينية الحلوةمبيعات 

 التشالغيلية األربالا  كاليلك وارتفعالت%. 4 بمعالل  سنو  نمو وهو ،2015 عام من أشهر 9 أو  خل  جنيه مليون 303.9 دينا مزار  ميرادات بلغت 

، علًما بأن استقرار نتالائج الشالركة علال  أسالاا سالنو  جنيه مليون 86.5 لتبلغ% 5 سنو  بمعل  واالستهلك واإلهلك والفوائل الضرائب خرم قبل

، كاليلك انتهالات موسالم مل  انخفا  منتاجيالة قطيال  األبقالارت الحرارة خل  أشهر الربعين الثاني والثال  مما أدى بعل أمًرا طبيعيًا في ظل ارتفا  درجا

 . زراعة البطاطس الي  يساهم بالنريب األكبر من ميرادات األنشطة الزراعية

 يالراداتاإل بلغالت وقالل. المحلالي بالسالوق رواًجا األكثر علمتها تحت دينا مزار  تنتجه الي  الحليب بتسويي األلبان لمنتجات االستثمارية الشركة تقوم 

 مليالون 35.2 اإليالرادات بلغالت منفالردًا الثالال  الربال  وخالل %. 23 بمعالل  سالنو  نمالو وهالو ،2015 عالام مالن أشالهر 9 أو  خل  جنيه مليون 101

 .%26 سنوية بزيادة جنيه

 2015 عالام مالن أشالهر تسالعة أو  خالل  قوياًلا أداتً  الشالركة وحققالت. دينالا مالزار  سوبرماركت سلسلة بإدارة والتجارة للخلمات العربية الشركة تقوم، 

 واإلهاللك والفوائالل الضالرائب خرالم قبالل التشغيلية األربا  كيلك وارتفعت%. 132 بمعل  سنو  نمو وهو جنيه، مليون 201 اإليرادات بلغت حي 

 بنهايالة فرًعالا 23 دينالا مالزار  ماركالت سالوبر سلساللة فالرو  عاللد وبلالغ. الفتالرة نفالس خالل  جنياله مليالون 5.1 لتبلالغ% 189 سنو  بمعل  واالستهلك

 .الماضي العام من الفترة نفس خل  فقط فرًعا 11 مقابل ،2015 سبتمبر

 مبيعات الرشيدي الميزان 

 (2015أشهر  9أول )

  

 

 

 مبيعات مزارع دينا 

 (2015أشهر  9)أول 

  

 

 

قطيع مزارع دينا
* 

 (2015أشهر  9)أول 

 

 

 

 

 مبيعات االستثمارية لمنتجات األلبان 

 (2015أشهر  9)أول 

 

 

 

 

  فروع التجزئة ومساحتها اإلجمالية

 (2015أشهر  9 )أول

 

 

 

متوسط المبيعات الشهرية لكل متر مربع
**
  

 (2015أشهر  9)أول 

 

 

 

  

                                                      
 بقرة ُعشر. 6721تشمل   *

 2014سبتمبر في نهاية جنيه متوسط المبيعات لكل متر مرب   3245للمقارنة بنفس علد الفرو ،   **

 طن 19.984
 

سنوي بمعدل نمو 

12% 

طن  53.024

 )حليب خام(

 

سنوي بمعدل نمو 

11% 

16.253 
 بقرة

 

نمو سنوي بمعدل 

5% 

 

 طن 10.041

 

نمو سنوي بمعدل 

23% 

 

/  فرع 23

 متر مربع 9.285

 

 فرعاا  11 مقابل

 متر مربع  3.245و

 (2014أشهر  9)

 

3.818 
 جنيه

 

نمو سنوي بمعدل 

12% 
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 التمويل متناهي الصغر: مشروعات في حيز التخارج

فالي السالوق  الرالغر متناهيالة للمشالروعات جنياله ألالف 30ألالف و بالين يتالراو  فيمالا وحلو  التمويالل القرو  توفير بغر  2009 مارا في تنمية شركة تأسست

 .المررفي القطا  بتغطية يحيون ال اليينالمشروعات واألفراد  من واسعة شريحة احتياجات تلبية وكيلك ،المرر 

 

 

  %70 –ملكية شركة القلعة 
 

 2015 عام من الثال  الرب  خل % 64 سنو  بمعل  الربا صافي نمو ترصل تنمية

 كالاليلك وارتفعالالت جنيالاله، مليالالون 94% لتبلالالغ 43ارتفعالالت اإليالالرادات بمعالالل  سالالنو   حيالال  ،2015 عالالام مالالن أشالالهر 9 أو  خالالل  ميجابيالالة نتالالائج تنميالالة شالالركة حققالالت

 وقيمالالة الشالالركة قالالرو  محفيالة نمالالو ملالال  الفتالرة خالالل  األدات تحسالالن ويرجال . جنيالاله مليالالون 33 لتبلالالغ% 48 سالنو  بمعالالل  منفالالردًا الثالال  الربالال  خالالل  اإليالرادات

 .للعملت المرلرة القرو 

 

 الربح صافي
 جنيه مليون 25.7

 (2015أشهر  9أو  )

 
 10.5 الالربا صافي بلغ منفردًا، الثال  الرب  وخل %. 19 بمعل  سنو  نمو وهو ،2015 عام من أشهر تسعة أو  خل  جنيه مليون 25.7 الربا صافي بلغ

 .%64 قلرها سنوية بزيادة جنيه، مليون

 جنياله مليالون 442.7 مقابالل% 42 بمعالل  سالنو  نمالو وهالو ،2015 عالام مالن أشالهر 9 أو  خالل  جنياله مليون 628 بقيمة قرو  بتوفير تنمية شركة قامت وقل

 2015 عالام مالن الثالال  الربال  بنهايالة عميالل ألالف 106 حالوالي ملال  النشالطة العملت قاعلة ونمو الفرو  بشبكة األخيرة التوسعات للك ويعكس. 2014 عام خل 

 سالنوية بزيالادة 2015 عالام سالبتمبر نهايالة فالي جنياله مليالون 477.4 للشالركة القالائم الرصاليل وبلالغ. 2014 عالام مالن الثال  الرب  بنهاية تقريبًا عميل ألف 82 مقابل

 %.37 قلرها

 الحالي الرصيد

 (2015أشهر  9)

 

 

 

 الفترة خالل المقدمة القروض

 (2015أشهر  9)

 

 

 

 نشطون عمالء

 (2015أشهر  9)
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 2015تسعة أشهر  2014تسعة أشهر 

106.012 

 عميل

 

نمو سنوي بمعدل 

30% 

 

628 
 مليون جنيه

 

نمو سنوي بمعدل 

42% 

 

477.4 
 مليون جنيه

 

نمو سنوي بمعدل 

37% 
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 تقرير نتائج األعمال

 2015سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2015ديسمبر  7القاهرة في 

  

 

 

 

  

 )إبراء الذمة القانونية(التطلعية البيانات 
 والتقليرات التوقعات عل  تأسيسها تم حي  تاريخية، حقائي تعل ال الوثيقة هيه في الواردة البيانات

 معروفة، وغير معروفة مخاطر عل  البيان هيا ينطو  وقل. القلعة شركة ومعتقلات وآرات الحالية،

 مل  اإلشارة ويجب. مفرط بشكل عليه االعتماد ينبغي وال أخرى، وعوامل مؤكلة، وغير مؤكلة ومخاطر

 من تحليلها ويمكن" المستقبلية البيانات" أو" األهلاف" تشكل الوثيقة هيه في الواردة المعلومات بعض أن

 ،"يشر " ،"يتوق " ،"ينبغي" ،"يلتمس" ،"سوف" ،"ربما" مثل تطلعيه مرطلحات استخلام خل 

 وكيلك. المشابهة المرطلحات من غيرها أو منها منفي هو ما أو" يعتقل" أو" يواصل" ،"ينو " ،"يقلر"

 هيه مثل تعكسها التي تلك عن جوهريا تختلف قل القلعة لشركة الفعلي األدات أو النتائج أو الفعلية األحلاث

 .والشكوك المخاطر بعض عل  القلعة شركة أدات ويحتو . المستقبلية البيانات أو االهلاف

 

 

 CCAP.CAكود التداول في البورصة المصرية 

 أرقام عالقات المستثمرين

 القاضي عمرو/  األستال

 المستثمرين علقات رئيس

akadi@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440:   ت

 +20 2 2791 4448:   ف

 درويش تامر/  األستال

 المستثمرين علقات مسةو 

tdarwish@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440:   ت

 +20 2 2791 4448:   ف

 

 

 

 هيكل مساهمي شركة القلعة

 (2015نوفمبر  2اعتباًرا من )
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CCP EIIC

Caravel DH Investors LTD

Fidelity Coronation

Olayan Moon Capital

Others


